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[. Considerações iniciais

Os contratos dc concessão, permissão 
e autorização c as operações com a explo

ração dc recursos minerais, utilização dc 
recursos hídricos para fins de geração de 
energia elétrica e exploração de petróleo, 
xisto betuminoso e gás natural, segundo a
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fase e espécie, constituem obrigações pe- 
cuniárias de diferentes tipos para os con
cessionários, permissionários ou autoriza
dos. Como exemplos:

—  bônus de assinatura para o contra
to de concessão licitado;

— participações governamentais e de 
terceiros (compensações financeiras ou. 
royalties), como previsto no. art. 2 0 , § 1^  
da CF.
" — a riial-deriomiriàda ^compensação

extraordinária”, a título de “participação es
pecial", para as explorações ou produções 
de petróleo, xisto betuminoso e gás natural;

—  ICMS, imposto de importação e 
imposto de exportação nás operações rela
tivas a energia elétrica, derivados de petró
leo e minerais do País;

— taxa de fiscalização de serviços de 
energia elétrica (TFSEE), apenas devida à 
ANEEL por concessionárias, autoprodu- 
tores e produtores independentes que ex
ploram recursos hídricos para fins de gera
ção de energia elétrica, proporcional ao 
porte do serviço concedido, permitido ou 
autorizado, aí incluídas a produção inde
pendente de energia elétrica e a autoprodu- 
ção de energia; 1

I. Esta laxa de fiscalização de serviços de 
energia elítrica foi criada pelo árt. 12 da Lei 9.427/ 
96, que instituiu a Agência Nacional dc Energia Elé
trica —  ANEEL, tendo sido regulamentada pelo 
Decreto 2.410, de 28111.97. Sua exigibilidade é de
finida por uma alíquota proporcional a 0,596 sobre o 
benefício econômico anual auferido pelo concessio
nário, permissionário ou autorizado, verificado pela 
potência instalada para o serviço de geraçáo, trans- 
missio e/ou distribuição. Por isso, sua inconstitu- 
cionalidàde 6 evidente: (i) por ser uma taxn de poli
cia “anual" (sendo a "fiscalização" alo de poder de 
policia, ela somente poderia ser cobrada peio “exer
cício efetivo” —  art. 145, II); (ii) porque a base de 
cdlcula adotada (valor do benefício econômico anunl 
auferido pelo concessionário) infirma a materiali
dade (fiscnlizaçSo de serviços de energia elétrica) 
da hipótese dc incidência da norma, o que a trans
forma em imposto (vedado pelo art. 145, § 2V, da 
CF); (iii) sendo impaste», deveria ler sido instituído 
sob a égide do art. 154, I, da CF, isto é, mediante lei 
complementar. E, (iv) por ferir o art. 155, § 3“. da 
CF fseeundo o oual. ã excecãn de ICM5C imnmin Ae

• —  além dos tributos acima indicados, 
na duração do contrato de concessão o con
cessionário estará sujeito ao regime tribu
tário em vigor nos âmbitos federal, estadual 
c municipal;

— participação do proprietário do solo 
nos resultadòs da lavra (50% dos royalties 
devidos pelos concessionários); 

ix  — cobrança pelo uso de recursos 
^  hídricos, em face da outorga de uso de re

cursos hídricos (Lei'9.433/97, art. Í9);
Cabe-nos tratar da natureza jurídica da 

referida compensação financeira, ou royal- 
ty, a título de participações governamen
tais e de terceiros, que ainda está por me
recer uma melhor abordagem por parte da 
doutrina, ora dividida entre os que tentam 
enquadrar essa espécie de receita pública 
dentro do conceito de tribisto, seja como 
imposto ou como contribuição de i nterven- 
ção no domínio económico, aqueles que a 
vêem como indenização e os que a tomam 
como espécie de  preços públicos.

2. A  compensação financeira  
na Constituição Federal 
e na legislação

A Constituição Federal, além de indi
car quais são os bens da União Federal (art. 
2 0 ), paralelamente, atribuiu competência 
privativa para esta pessoa política legislar 
sobre as matérias correlacionadas com a 
respectiva utilização (art. 22, IV e XII). 
Além disso, ao cuidar dos princípios ge
rais da atividade econômica, no art. 176, 
assim dispôs sobre o assunto:

“As jazidas, em lavra ou não, e demais 
recursos minerais e os potenciáis de ener-

impoitação e de exportação, nenhum outro tributo 
poderá incidir sobre operações relativos a energia 
elétrica do Pais), sua cobrança manter-se-ia impos
sível e inadmissível, sejncomo taxa ou imposto. Para 
maiores considerações: Heleno Tavcirn Torres. "A 
compensação financeira devida pela utilização de 
recursos hfdricos, exploração de recursos minerais 
ou produção dc petróleo, xisto betuminoso e gás na
tural (art. 20. § I*. da CF) — Sua natureza jurídico", 
in Grandes Questões Atuais dt» Direito Tribuliírio, 

P â t l ln  r^ in lÁ li rn  (p |p m h rn /O R  n n  10*1 a  I
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giahidráulica constituem propriedade dis
tinta da do solo, para efeito de exploração 
ou aproveitamento,', e pertencem à União, 
garantida ao concessionário a propriedade 
do produto da lavra.

"§ 1®. A pesquisa e, a lavra de recursos 
minerais e o aprtfveitamentc dos potenciais 
a que se refere ócaputdeste artigo somente 
poderão.ser efçtu.adoç rpçdiantç autorização 
ou concessão^ft ̂ ni^g^pJmprtsM .nKior 
nal, por
sob as leis brasileifase qiie tenna sua sede è 
adminis1̂  n |’?bMít á í  q ue

do e&àY' atY^i^^èvi'M'Bèímm)lvefèm em
faixa tft m m w m

I •>rUiQ l o q  jXrO V BD tw ii! K t f f - J . í f  I , , . . . .  r .  •
* §&PÍH?IHk p.ájtfcipaçlo ao 

proprietário do splo nos res.ultadqs.da la
vra, nq forma e no yajçr que dispuser a Içi ”

Do cotejo, deSses enunciados fica fá
cil-identificar a separação ida ititularidáde 
da propriedade (solo) dartitúlaridade dos 
recursos minerais, querestéjam ha superfí
cie ou no subsolo, e dos produtos oriundos 
da atividadeexplowtiya.íí^estarte^a União 
Federal detém'odqmfhio.dftSTecursossmi- 
nerais, da lavra é do aproy.pitmnento dos

(o, se*é‘ssa jttiylâád^^é exploráçãoeconô- 
mica Y6V'ê'xecutaÍ3à: piorVércèjròS1 fiéà asse
gurada a
aoÜ cóncè^sjpnánosl'^ iM?sinár’fdrinà' qtie 
ad proprietário do^oíiâ é résèrvàda apárti- 
cipáçãb nos resultadÒáJda lavra, tudocomo 
dispusüraiei? ‘>!<1 r" 5 j ' ' r : 1 ' "'/jíiUi:,:: o ;rr:.v .M-

Quer dizer, sobre esses bens venfica- 
se uii^p “concorrétóiff de'difèitos reais”, 
como dizAíl&rttfXàvier8  irnseguinte or
dem de interesses patrimoniais:

—  o súpitficiâriir,' titular da proprie
dade do solo ’(art.’ 526 dò ÇC);'

— a União, titular do domfnio públi
co sobre os recursos minerais, quer se lo-

2. “Nplure7Ji jurídica e Sinbilo dc incidência
da compensação financeira por exploração dc recur
sos minerais". Revista Dialética de Direilti Tributa-
rio 29/10 c II, São Paulo, Dialética, fevcrciro/98.

caiizem na superfície ou no subsolo, domí
nio, este,, que é uma propriedade distinta 
da do solo;

— o concessionário da lavra, que pas
sa a ser proprietário do produto da lavra, 
uma vez efetuada a extração.

Contudo, porque a lavra encontra-se 
situada noimóvel do superficiário e por ser 
a mesma considerada bem dominical da 
União, a Constituição Federal determinou 
que .o,ç,qncç?siqi)áijpifiç$ria, perante am
bos,, írubmetido a.pbrjgações patrimoniais 
próprias, fie,vendq: i,j -

- •' ’-«■ em face dósüpcrficiário, uma par
ticipação nps resultados da lavra (art. 176, 
§ 2S, da Çf> regulamentado pela Lei 8.901, 
de, 30.6,94), além do aluguel, pela ocupa
ção da área, em alguns casos; •,

„.-7-T çm face, da União, os direitos rela- 
tivosàs paptiçipações governamentais e de 
tçrceiros, sob a forma de compensação fi
nanceira ou participação nos resultados da 
exploração, alternativamente (art. 2 0 , § 1®, 
da Cp), cujo prqd.Lt.tp .da arrecadação é par
tilhado com as demais, pessoaspplíticas em 
cujps territórios se localizem os bens.

i. ' Deisse modo, já  de início reSsaltamos a 
importância de distinguir claramente as re
lações jutjfiicas que se estabelecem entre os 
partícipes dos vínculos contratuais. Mas nes
te frabalho fips.ocujiáremps apenas das par
ticipações governamentais e. de terceiros.

A respeito dessas participações o cons- 
tituinte, através do art, 2 0 , § l8, garantiu 
qúe ficaria **(...) asseguradai hos termos da 
lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da Admi
nistração direta dá União,participação no 
resultado da exploração de petróleo, gás 
natural, de recursos hídricos para.fins de 
geração de energia elétrica c de outros re
cursos minerais no respectivo território, 
plataforma continental, mar territorial ou 
zona econômica exclusiva, ou compensa
ção por essa exploração" (grifos nossos).

Toda exploração c aproveitamento de 
petróleo, gás natural, utilização dc recur
sos hídricos e exploração ou produção dc
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recursos minerais passaram a ensejar o pa
gamento de um montante devido aos Esta
dos, Municípios, Distrito Federal e aos 
órgãos da Administração direta da União 
interessados, em virtude da exploração de 
bem público de domínio da União» a título 
de participação no resultado da explora- 
çãp: ou uma ■ compensação financeira por 
essa exploração, paga pelos concessioná
rios, pcjr^issionários ou autorizados, nq, 
modo, preyisto pela legislação, como paife 
cela da atribuição de obrigações que a res
pectiva qualificação contratual lhes outorga 

. Á, contratação da concessão, permis
são (arts. 175 e 176 da CF) ou autorização, 
por si mesma, não configura a hipótese de 
incidência dessa exação; tampouco a cria 
in abstracto. O contrato, pela vinculação

da parte interessada às suas cláusulas, ape
nas constitui para os concessionários, 
pcrmissionários ou-autorizados uma forma 
de sujeição passiva, pela qual passam a 
dever, em face dos atos de exploração co
mercial dos resultados das lavras, poten
ciais de energia elétrica e jazidas, uma re
muneração à União Federa], que a percebe
a. título de “receita originária patrimonial” , 
mesmo se destinada constitucionalmente 
para órgãos da Administração direta; bem 
como entregam aos Estados, Distrito, Fe
deral e Municípios interessados, na propor
ção dos percentuais cabíveis a cada um, 
como estipulado na legislação federal, as 
respectivas cotas, de participações, qúe as 
percebem como “receita transferida".

Esquematicamente:

' t
U n iAo

r  ' (- detentora dos potenciais de energia
hidráulica e

C o n t r a t o s  . « Í t ^ - instituidora das participações gover
- . namentais)

•' C o n c e s s i o n á r io s #
(sujeição passiva atribuída pelo contrato de . -gr
concessão) ■

P e r m is s io n Ar io s  A u t o r iz a d o s
1
ata

(produtores independentes e autóprodutores) 
• AfcL

1
P a g a m e n t o s ▼

Estados, Distrito Federal e Municípios
-  receitas transferidas

.. Órgãos da administração diretà da União
-  transferências correntes
(beneficiários das participações govema-
mentais)

Os sujeitos passivos, portanto, pagam 
os royalties, a título de participações go
vernamentais e de terceiros, diretamente às 
pessoas políticas, Estados c Municípios, ou 
órgãos da Administração direta, substituin
do a União no procedimento de transferên
cia de receitas. Por isso, nenhuma confu

são póde ser feita quanto à distinção entre 
“sujeito ativo” dessa exação, que 6 a União, 
e os beneficiários (destinatários) dessas re
ceitas. Estados e Municípios nem arreca
dam c nem fiscalizam as referidas partici
pações governamentais. Não são, estas pes
soas, sujeitos ativos. Muito menos há nes
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se mecanismo qualquer forma de parafisca- 
lidáde. Os contratantes "pagam” a estes, 
entregam, apenas, segundo os percentuais 
que a lei prevê, o quantum debeatur, em 
nome da U nião— como forma de econo
mia do procedimento de transferências cor
rentes. Sujeito ativo na obrigação patrimo
nial, portanto, será sempre a  União. 1

Gòmfrsè podè observar, Ao mesmo ato 
a rcceitàrecebe tripla'qualificação: “com
pensação flnahceirá” oü “p&rticipação no 
res^l^(> 9 ^pttfA’'oirtiagálii^M^‘feitos pe- 
lòs' WíCêsírôifâffó's',,rj^iTHiSSíbn!á'rios ou 
áüíbfl^Sdós;1'‘rebelià 1'òfigíHána pàthmo- 
nial^jj&ra á  Üfiíãòi(ófíjãó !da Administra- 
ç9ò 'l£V dàj^ ,t1^itlk itosY érida,^ para a 
contàbííidade'da'pessòá'de direito público 
beneficiária (Estados, Municípios eDistri- 
to Pederal). Assim, em termos de discrimi- 
nação-de rendas, cabe: ..........

—  aòs Estados, Distrito Pederal ou 
MunicípiÓsV ctíir o r̂ejiiártVçâb dè',receitas;

—  aos órgãos da Administração dire
ta da Üníãoicòmo trarisfèrêiYcia dè recur
sos ao orçamento destes, pará^ué possam 
cumprir suás missões (DNPM, Ministério 
das Minas e Energias, IBAMA, Ministério 
da Marinha etc.).

Eis a demarcação do âmbito subjeti
vo do direito sobre a compensação finan
ceira ém apreço e das relações jurídicas en
volvidas.

3. Reminiscências históricas 
da compensação financeira 
e da incidência tribtttárip 
sobre minerais, petróleo 
e seus derivados e energia elétrica

Para que se possa ter uma melhor vi
são do assunto; cabe, ainda que de modo 
perfunctório, uma apreciação sobre a evo
lução4 da compensação financeira e da in

3. Mas ao mesmo tempo, em foce dos Esta
dos c Municípios, a Uni&o apresenta-se como su
jeito passivo quanto ò entrega dos valores sob a for
ma de “receita transferida”.

4. Urna mais completa abordagem histórica
encontra-se em: Fernando César de Souza AragJo.

cidência tributária sobre fcstes minerais, 
petróleoe seus derivados e energia elétrica,

Sobre a compensação financeira: tudo 
começou com a Lei Constitucional 4, de 
20.9.40, que criou o imposto único sobre 
combustíveis e lubrificantes, destinando 
uma cota-parte, proporcional ao consumo, 
aos Estados e Municípios” A transferência 
desta receita tinhá por finalidade ser apli
cada na conservação e nó desenvolvimen
to das respectivas redes rodoviárias dos 
beneficiáribá;.'V 

; Ém seguida, á Lei 2.004/53, que criou 
a PETROBRÁS, inslituíüutna indenização 
(myàhiés),devida por estia sociedade è suas 
subsidiárias; destinada aos Estados e Mu
nicípios onde fosse realizada a extração d o 
petróleo (os Estados receberiam 5% sobre 
o óleo extraído ou gás, devendo repassar 
20% do iquè recebessem aós Municípios, 
proporcionalmente, segundo a produção no 
âmbito territorial de cada um deles). Esta 
previsão encontrava-se no art. 27 da Lei, 
que sofreu várias alterações posteriores, 
através das seguintes leis: 3.257, de 2.9.57; 
7.453, de 27.12.85; 7.525, de 22.7.86; e o 
Deçreto 93.189, de 29.8.86. v i

Na Constituição Federal de 1967, no 
seu art. 16}, ficou assegurada aos proprie
tários das^azidas e minas uma indenização 
quando estas fossem exploradas por mono
pólio da União; ou participação nos resul
tados da lavra, equivalente a um décimo 
do imposto único sobre minerais. Até aque
le momento nenhuma outra Constituição 
Federal cuidara deste aspecto, isto é, sobre 
a percepção desta "indenização” como es
pécie de receita.

A essa “indenização” 1 a Constituição 
Federal de 1988 resolveu atribuir outros 
contornos e passou a nominá-la decompen- 
saçãofinanceira, a qual foi implementada

Compensação financeira, dissertação dc Mestrado, 
Rio, Universidade Gama Filho, 1994, pp. 1-22.

5. A contrario sensu Kyoshi Morada {Direito 
Financeiro e Tributário, Sâo Paulo, Atlas, 1995, p. 
47): "Pela vez primeira a chamada compensação fi
nanceira veio prevista na Constituição Pederal dc 
1988”.
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pelos seguintes atos legislativos e de regu
lamentação: Lei 7.990, de 10.12.89, que 
instituiu a compensação ílnance ira (a União 
optouj>or esta, no lugar de uma participa
ção no resultado da exploraç ão); Lei 8 .001, 
de 13.3.90, que definiu os critérios de dis
tribuição da arrecadação entre Estados e 
Municípios'. O Decreto 1, de II. 1.91, re
gulamentou. a. compensação financeira em 
tela. Além destes, quanto ao petróleo e de
rivados, a Lei 9.478, de 6.8.97, dispôs, tam
bém, sobre a cobrança de participaç&es 
govemainèntais aplicáveis às atividades de 
.exploração, desenvolvimento e produção de 
petróleo e gás natural, o que foi regulamen
tado pelo Decreto 2.705, de 3.8.98.

Sobre a incidência tributária: em pa
ralelo, tracemos também uma linha da evo
lução da tributação i ncidente sobre minerais, 
derivados de petróleo e energia elétrica.

A Constituição Federal de 1934 foi a 
primeira Constituição a cuidar dessa maté
ria. atribuindo competência aòs Estados 
para decretar o imposto sobre o "consumo 
de combustíveis de motor de explosão” (art. 
8 *. I, “d"). ■

Em seguida, a Constituição Federal de 
1937 alterou essa competência, passando- 
a para a União, na medida que atribuía a 
esta poderes para criar o imposto de “con
sumo dé quaisquer mercadorias”, o que 
abrangia o  consumo de combustíveis.

Á Lei Constitucional 4/40 separou no
vamente as figuras,.mas mantendo esta tri
butação sobre a “produção, o comércio, a 
distribuição, o consumo, inclusive a impor
tação e exportação de carvão mineral nacio
nal e dos combustíveis e lubrificantes lí
quidos de qualquer origem" com a União. 
A partir daí, ganhou o status de “imposto 
único”.

Com a Constituição Federal de 1946 
foi mantida a competência da União para 
criar este imposto único sobre combustíveis 
e lubrificantes, mas estendendo-se esse re
gime aos minerais e à energia elétrica. Em 
íunção deste dispositivo, a Lei 2.308, de 
31.8.54, criou o imposto ún ico sobre a ener
gia elétrica.

Posteriormente, a E G 18/65 à Consti
tuição Federal d é  1946 máhteve o imposto 
único sobre cdtnbustfveis t- lubrificantes, 
criou o imposto úoiép,sobrè minerais e 
constitua onalizouo-impostoúnicQ sobre 
energia elétriça, Gqrn iSÍO. a Lei 5.172, de 
25.10.66 -rio: ÇódígoTributárioNacional 
—j.unificouiPjS citados tributos, noimposto 

j \  sobre operações relativas, a combustíveis, 
^ lubrificantes. energia elétrica e minerais 

do País (art. 74), d e  compqtênciq da União.
A Constituição Federal de 1967,' man

tendo a competência da União, tripartiu 
novamente o tributo acima nos seguintes 
impostos únicos:

— sobre produção, importação, circu
lação, distribuiçpo ouconsurqp.de lubrifi
cantes e combustíveis líquidos pu gasosos',

— sobre produção, importação, dis
tribuição oU consumode energia.elétrica;

* .  .  . . . . .
— sobre extração, circulação, distri

buição ou consumo àçmineraisáq País (art. 
22. VIII, IX e X , d a  CF/67).

' Mas isso não duroti mpitò; pois a EC 
1/69 reuniu estes ítópfostòf tíriibos em tjin 
só, saivó 6  de minerais (art. Ü1, VlII è IX).•- . • v • a' • V ■> .' \

Concluindo esse trajeto, a Constitui
ção Federal de 198 81 alteçou, a.fisionomia 
destas cobranças, estóbeíecepdo tima com
petência exclusiva dos. Estados para tribu
tar com o ICMS, e  paraa Uniãp, pelos im
postos de importação è de exportação, o 
petróleo, a energia elétrica e os minerais, 
ficando para a União a àplicàçãò dó IOF 
sobre ó ouro, enquahto ativo financeiro (art. 
153, § 5®), mas sendo o  produto da arreca
dação transferido para os respectivos Esta
dos (30%) é  Municfpjos (70%). É, em pa
ralelo, a compensação financeira (art. 2 0 , 
§ 1®), como receita transferida.

Vê-se, assim, que areceita pública sob 
análise surgiu como uma cota-parte do im
posto único sobre combustíveis, passou a 
chamar-se de indenização, ficou conheci
da como royalties c a partir da Constitui
ção Federal de 1988 consolidando-se como 
espécie de receita transferida, cm face do 
novo arquétipo jurídico que esta lhe confc-
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r iu /passando, inclusive, a dcnominar-se 
"compensação fi nanceira” ou “participação 
no resultado.da exploração”..

Em breves considerações,- este é o qua
dro evolutivo da “cotnpcnsação financeira”, 
que bem derrionstra seügfaduàt afastamen
to dos seus vfrtCülõs coni-ô gênero tributo e 
I he atesta a pleha'autonoitìia que conquistou 
com a Constituição Federal vigente.'

' a » -‘IV. .. •

4. Teórik üâ'classificaçõo‘. 1

Urritíbtive Obordàgent'. '

PlíSlúi-

dos, n a  p rò p r ia  d e s c riç ã o  Téóriíiá d e  d m a  
d à s  facèsb jo  sè u  fcbjeto 'dó è s íu d ò i a rece ita  
p ú b lica . N ã p h á c o h s è n s o  d ó s sC úsestud io - 
so s s o b r e t e  íà te g ò r ia s  q u e  pèrfazerTi a na
tu re z a  d a s ;s u a s  ;esp<jciçs..iA dPtnais, e x is 
te  a in d a  p ro fu n d a  in c e r te z a  te rm in o ló g ica  
im p e ra n te , c o rrp b p r.ad a . a in d a , p o r u m a  
e x tre m a  v á r je d a d e  d e  cn ièriÕ s p o sto s p a ra  
d e f in ir  a  fd rm a c la s s if ic a ió r ià  d as  m esm as.

. > É c|pnvidente que muito disso pode
ria s^ress>lyjdp.ç^ um trabalho de clas- 
sifiçaçâo^gorbso, mas há na nossa dou tri- 
na.atuafmentè, a carência dc um adequado 
sUtómadé fclááètficação para as espécies do 
giêneró “receitóptíbliCa’ ’, 11 qüe se põe sem- 
pr'e còm ’ùtbadificùldàde inicial: pouca 
corii^reeh&ãtí ■ dò- (i) 'objeto classificado e 
dé uma precisa ÃóçSó do que seja a (ii) ati
vidade intitéctúaide clas'sijtcàr objetos.

Çoiòcara# tìasèipara uma atividade 
classificatòria*, Sgòra,''é o nossò intento.

6. E  istq oconre porque — como diz, aceriada- 
mcnle, Remo.F, EntcJmon —  "trç classificações fei
tas numa dada época podem scr superados. O con
teúdo do repertdriò'riSo se apresenta álheio ao resul
tado de sucessivos labores científicos, nem, muito 
menos, às constantes integrações do sistema de nor
mas, que podem modificar à sua vez os característi
cas das situações agrupadas pela classificnçSo" (“El 
problema de la clasificación en la Ciência del 
Dcrccho", in Eugenio Bulygin, Martin D. Parrei c 
Eduardo A. Rabossi (coords), El Lettguaje dei 
Defechi': Hamenuje a Cenuro Cai ria, Buenos Aires. 
Abeledo-Pcrtot. s/d, p. 123).

7. Carlos Alchourron c Eugenio Bulygin, 
Normative Systems, Nova York. Springcr-Verlag,

Ab initio, di gamos: só é possível clas
sificar se se pode, de antemão, ver o todo 
conceituai que se deseja ver classificado, 
em modo dedutivo.

1971, 208 pp.; Inlroduccitín a la Metodologia de 
las Ciências Jurídicas y  Soçiules, Buenos Aires. 
Astre», l993. 277 pp.; e Analisjs Lógicp y,p e n d io . 
Madri', CEO, 19^1, pp. 485-498; Carlos Alchourron. 
“Conflicts Of norms and the revisiòd of normative 
sykcrià"!1 LawundPHilnsophy, v. I0,> Net beri and, 
Klpwer, npyembr<y91,' n .4 .p p . 413-425; Enrique 
R.^fllalión e José Vilanoyp, Ihtrpdvccionaf Derecho, 
Bpenps Aircs. ÀbeiedoOPetrpj, I98& j.de01iyeira 
Ascensiò.O Direito: íniroffúçâò c'Teorja Gerii — 
Urna Péripeclìva Lúsó-Brási te ira, t i  sbbi, FuhdaçSo 
CaloustéÓulbenkian,tl978,540pp.; Christiaá Atias, 
Teoria contri) Arbitrio, Milio, Giuffrè, 1990,246 pp.; 
Rafael B ielsa, Los Cetnceptos Jurídicos y  su 
Terminologia, 3* ed.. Buenos'Aires, Depalma, 1987, 
309 pp.; NOirberto Bobbio, Teoria deità Nórma 
Giuridica,Tiirim. Giappichelli, |.960y245 pp.,; pjer>- 
ria do Ordcftumenlo Jurídico. 5*ed., Brasljip, UnB, 
1994, 184 pp.; Claus-Wilhelm Canaria,' Pensamento 
Sistemàtica e Conceito de'Sistema ná Cilhcia dò 
Direito. Lisboa. Fundaçüo Calouste Gulbenkian. 
1989, ,?09 pp.; Francesco Carneluttì, Metodologia 
del Dertcho, México, 1940, 103 pp.; Amedeo G. 
Cónte, Saggio sulla Completezza degli Ordinaménti 
Giuridici, Turim, Giajipichetli, s/d/230:p^.; Sergio 
Cotta, Il Diritta nell'Esistenza'. Unte di Oniofenomt• 
nologia Giuridica, 2* ed.. Milito, Giuffrè, 1991,312 
pp.; Fiórioino D’Alessandro, Persone Giuridiche e 
Analisi dM Jngudggio, Pádua, CEDAM,' 1989, 175 
pp.; KarrEngish, Introdução ao Pensamento Jurí
dico, 6* ed.. Lisboa, Fundaçlo Calouste Gulbenkian, 
1988, 393 pp.; Remo F. Èntelmsn, “£1 probiema de 
la' clasificación en la Ciencia del Deiccho”, in Euge
nio Bulygin e Josef Esseir, Principio y Norma én la 
Elaboración. Jurisprudencial del Dencho Privado, 
Barcelona, Bosch. 1961,498 pp:,e.Pncomprtnsione 
e Scella del Metodo nel Processò di Individuazione 
del Diritto: Ftmdamenti di Razionanti neilà Prassi 
Decisionale del Giudice, Roma, Edizione Scienti
fiche Italiane, 1983, 380 pp.; Manin D. Farrcl e 
Eduardo A. Rabossi (coords.), El Lenguaje del 
Derecho: Homenaje a Genaro Corriti, Buenos Aires, 
Abeledo-Perrot. sii,  pp. 109-129; Tércio Sampaio 
Ferraz Júnior, Introdução aóEstudo do Direito: Téc
nica. Decisão, Dominação. Sito Paulo, Atlas, 1988, 
335 pp.; Séigio Ferraz (coord.), A Norma Jurídica, 
Rio, Freitas Bastos, 1980, 270 pp.; Eduardo García 
dc Enlerrfa, Reflexiones sobre la Leyy los Princípios 
Generates dei Derecho. Madri, Civitas, J986, 182 
pp.; Antonio Hcmándcz Gii, Problemus Epistema- 
lógicas de la Ciencia Jurídica. Madri, Civitas, 1981, 
159 pp.; e Melotogiu dei Derecho, Madri, Editorial 
Revista dc Dcrccho Privado, s/d, 377 pp.; Eros 
Roberto Grau. Direito. Conceitos e Normas Jurídi
cas, S5o Paulo. Ed. RT, 1988, 204 pp.; Riccardo
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Classificamos utilizando uma lingua
gem científica, e classificar não é mais que 
a descrição de determinados processos ou 
situações, segundo um preciso critério, para 
efeito de colocar numa certa ordem os ob
jetos em classificação, para que os mesmos 
possam mostrar os respectivos valores e 
importância jurídica.

Estamos trabalhando aqui com o tipo^  
de classificação que aparece como um mé- 
todo auxili ar da tarefa indutiva das ciências* 
que responde precisamente à tendência do 
conhecimento humano de agrupar os obje-

Guaslini, Dalle Fonti alle Norme, 2* ed., Turim. 
Giappichelli, 1992, 325 pp.; e Le Fonti del Diritto e  
l'Interpretazione, Mil&o, Giuffrè, 1993; Ricardo A. 
Guibourg,, Alejandro M .G higliani e Ricardo V. 
Guarihoni, Inlmdución al Conocimiento Cientifico, 
Buenos Aires, EUDEBA, 1994, 212 pp.; Herbert L. 
A. Hart, O Conceito de Direito, Lisboa, FundafSo 
Calousle Gulbenkian, 1986, 306 pp.; Wesley 
Newcomb Hohfcid, Concetti Giuridici Fondamen
tali, Turim. Einaudi, 1969, 235 pp.; Ulrich Klug. 
Logica Jurídica, v. XXV. Caracas, Universidad Cen
tral, 1961,223 pp.; Hans Kelsen, Nomae Jurídicas 
e Análise Lògica, Rio. Forense,. 1984. 106 pp.; e  
Teoria Fura do Dittilo, 6* ed., Coimbra, Arménti» 
Amado Editor, 1984.484 pp.; Karl Lorenz,' Metolo- 
gia da Ciincia do Direito, 2a ed., Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1989, 620 pp.; Alessandro 
Levi, Teoria Generale del Diritto, 2* ed., Pádua, CE
DAM, 1953,497 pp.; Franco Moiugno.Appuntlper 
una Teoria Generale del Diritto: la Teoria del Diritto 
Oggettivo, TUrim, Giappichelli, 1989,283 pp.; Pablo 
Eugenio Navarro, La Éficacia del Derecho, Madri, 
ÇEC, 1990,100 pp.; Ricardo Onestano, "Metodolo
gia e Diritto’',  in 'Diritto’ Incontri e Scontri, Bolo
nha, Il Mulino, 198 f. pp. 145-157; Hans Martin 
Pawlowski, Introduzione ulta Metodologia Giuridi
ca, MilSo, GìufTrè, 1993, 288 pp.; Jaime M. Mans 
Puigamau, Lògica para Juristas, Barcelona, Bosch, 
1969, 242 pp.; Alf Ross, Lógica de tas Normas, 
Madri, Tecnos, 1971,173 pp.; Sobre el Derecho y la 
Justlcia, 4a ed., Buenos Aires, Editorial Universitaria, 
1977, 371 pp.; e Et Concepto de Validez y  Otros 
Ensayos, Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1969, 128 pp.; Nélson Saldanha, Ordem e 
Hemenlutica, Rio, Rcnovar, 1992,311 pp.; William 
Twining e David Miers. Come Far Cose con Jtegale, 
MilSo, Giuffrè. 1988, 471 pp.; Louriva! Vi lanova, 
Estruturas Lógicas e o Sistema de Direito Positivo, 
SSo Paulo. EDUC. 1977. 230 pp.; c Causalidade e 
Relação no Direito, Recife, OAB, 1982, 218 pp.; 
Luis Alberto Warat c Antonio Anselmo Martino, 
Lenguage y Deftnición Jurídica. Buenos Aires. 
Coopcradora de Dcrccho, 1973, 90 pp.

tos pelas semelhanças que apresentam, di
ferente dasrclassificações que apenas impli
cam ü fato de dar nomes genéricos a objetos. 
" ’:í: Pof èssês 'mòtivoi^cábtftesSàltár que 
qualquéfclassificaçãdcdifesponderá a um 
méibidóyifiscé iitn mòdò dé'ordenar, numa 
pretensão reducióhistà'dàfcc5triplè'xldade ju
rídica do fériômCbo, c tjue' téráfeiàpfè como 
objetivo a sistematização dós èlérhfehtos nor
mativos oú:uma aplicação didática, ria bus
ca de um tipo “ideal” comp modejo.* .;

>'ii':(,>w .'tis. 1 .
4.1 A  escolha do “critério" - ; . --

- inerente à classificação

A classificação résolve-se, pois, na 
descoberta dos caracteres comuns nos di
versos objetos —  a descoberta, portanto, 
da unidade há' multiplicidade.

Á  escolha do éntériò para compor a

júrfdicoéfei ia páradescobrir.dentrõdófe fe
rido liniversó,’ setòres e segmentos, gêneros, 
classes e subclasses, ou tipos e siibtipos de 
elémehtosqtesbjárij importantes para à des- 
cfição''dos conce'ttós àgl utinãdoteS; Enten
da-Sé‘por ‘‘critério’, á  básé sol>re a qual se 
determinará a homogeneidade ou a heteroge
neidade dos objetos postos sob observação.

Em termos metodológicos a primeira 
etapa da idehtifícação é a observàção dos 
elementos sistêmicos (as normas) e á se
gunda é à comparàção (observação ’com
parada) . 1 Da comparação é que se vai veri
ficar se éntre os elementos postos em ob
servação existe ou não qualquer semelhan
ça (qualitativa òu quantitativa),1* em fun
ção do critério eleito. E servem à compara
ção não apenàs os objetos, como também o 
“resultado da classificação”: a  classe que 
se alcança ao final do procedimento.

8. Para uma crítica do melodologiuno: Nélson 
Saldanha, Da Teologia à Metodologia, Belo Hori
zonte, Del Rey. 1993, pp. 93-114.

9. Como diz Entelman (s/d, p. 123), "o uni
verso a classificar se constitui pela existência de um 
ordenamento normativo que dé lugar ao apareci mento 
de um lodo de condutas normadas”.

10. Michel Troper, "Les classifications cn Droit 
Constilutionnel", Revne du Droit Public julho-ou- 
lubro/89, Paris, LGDJ. pp. 945-956.
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Cada um dos objetos sob nossa obser
vação di ferencia-se dos demais por sua rea
lidade e concreção próprias, suas semelhan
ças e diversidades, fundadas cm caracteres 
específicos. Assim, não serão os objetos cm 
st mesmos considerados, ontologicamente, 
que vão servir de base para a classificação, 
mas sim os respectivos caracteres ineren
tes ao conceito dos mesmos.

Classificar é separar por classes, se
gundo a homogeneidade das qualidades 
(caracteres) dos objetos, para, em seguida, 
efetuar-se a comparação dòs conceitos re
sultantes, cuja variação dependerá direta- 
mente dp ajtén,oe|eito, porque, na propor
ção de uip caractere, dóis ou mais objetos 
podem ser sénièlhanles, enquanto na pro
porção de ouirq, podem ser diversos.
, , p  estabe|eci mento, observando os

o^típSyjàas.^itffUdades análogas e diver
sas j$ q .s e i^  pjtra rtada se com as quali
dades, comuns não sc fizesse um “modelo" 
que. passasse, a. prestar-se. como termo de 
cpmpqraçãopaça ajocar em um certo gru
po qs qbjeto^ co,m semelhantes qualidades, 
separando-os çlos,.demais, em função da 
subsunção dos respectivos conceitos.

Assim, alista de objetos classificáveis 
nãp é formada, a toda sorte, mas produto de 
um critério, que se compõe das razões por
que incluímos um objeto em uma classe ou 
o excluímos, ' 1 alocando-o em outra. Tudo 
dependerá do fim a que se propõem (as ra
zões), conforme seja o critério de pertinên
cia à classe adotado, como, a título de exem
plo, no caso do Direito Tributário: compe
tência para instituir, motivo da instituição, 
sujeito passivo apto para a cobrança, crité
rio material da hipótese de incidência etc.

4.2 A importância das classificações 
para a identificação 
das normas jurídicas

Os processos ou si tuações objetivas de 
que sc ocupa a Ciência Jurídica são sempre

11. Guibourg, Ghigliani e Guarinoni, 1994, pp. 
41 c 42.

normativos, porque servem para a descrição 
do sistema positivo do Direito. Então, as 
classificações que se façam de conceitos, 
categorias ou situações jurídicas não é mais, 
em última instância, que uma classificação 
de normas, com intento descritivo.

Classificar ajuda a reduzir a complexi
dade estrutural do sistema de normas, para 
efeito de análise, sistematização e identifi
cação destas, visando a compreender melhor 
o Direito Positi voe a mánejá-lo ria prática. 12

' ‘Todos' os qúe laboram com a Ciência 
dó Diréitb paréccm estar de acordo coni a 
idéia de que a mais importante das tarefas 
da.Ciência Jurídica está na descrição do 
Direito Positivo e sua apresentação em for
ma ordenada ou sistemática, com o fim de 
facilitar 6  conhecimento do Direito é Seu 
manejo prático.

A Ciência Jurídica é uma atividade 
complexa, que se perfaz de três funções 
distintas: 1 \  identificação das normas do 
sistema positivo de Direito (das fontes1-3 

para a criação das normas); 2)sistematiza- 
fã o  de tais normas (correlacionando tipos 
de situações com conseqüências jurídicas); 
e 3) descrição do sistema, bem como da 
m odifica lo  ou transformação do próprio 
sistema (pelo dinamismo do sistèma, os 
aspectos de sua mudança, por.expansão, 
contração ou combinação destes — suces
sivas expansões e combinações); motivo 
pelo qual não i  possível isolar um método 
cieniífico único e característico da Ciên
cia Jurídica,M posto que estas tarefas, na

12. Como nos diz Camelutli (1940, p. 72): 
“Conviene que los teòrico« del Derecho se der cuenta 
de la función y de la importância de la clasificación 
e igualmente comprendan còrno y  por qué si ia 
obscrvación non va seguida de la closificaciòn, non 
sirve para nada. La clasificación debe hncerse según 
regias que ellos mis mos deben tratar de descubrir”.

13. Ricardo Guibourg, “Propuesla de peregri- 
nnciòn a las fuenlcs del Derccho", Annali della 
Facoltà di Giurisprudenza di Genova. Mil3o, Giuf- 
frè. 199321994, a. XXV. v. 1 -2. pp. 464-483.

14. Eugenio Bulygin, "Dogmatica jurídica y 
sistemalizaciòn del Derccho". in Carlos Alchourron 
c Eugenio Bulygin, Andlisis Lògico y  Derecho. Ma
dri, CEC. 1991, pp. 465-484.
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prática, são realizadas ao mesmo tempo. 
Problemas diferentes exigem métodos di
ferentes, é a regra.

No caso das expansões normativas, 
isto é, de adição de uma nova norma ou um 
conjiintò denorm as, geradas pelas fontes 
do Direito, que pode ácompanhar uma 
com\á\Àcontração, caso seja(m) derroga- 
dora(s) de outra(s) já  contida(s) no siste
ma, impõe-se ao cientista do Direito um 
imediato exercício de identificação das 
normas introduzidas. E a classificação pa
rece ser um método muito útil para tanto, 
com o objetivo de se aplicar o regime jurí
dico adequado à espécie . 19 Trata-se, pois, 
de um problema empírico o da identifica
ção prévia das normas.

E, seja como for, a sistematização das 
normas, de relação das mesmas com os di
ferentes tipos de casos genéricos, só é fac
tível quando já  se tenha solucionado o pro
blema da identificação das normas jurídi
cas per se.’* Por isso, a identificação das 
normas jurídicas 6 uma etapa prévia e ne
cessária sem a qual nenhuma sistematização 
é possível, e esta é uma das pretensões dos 
modelos classificatórios, quiçá a principal.

4.3 Da falsa idéia de "utilidade" 
e da aplicação dos valores 
“verdade" e "falsidade" 
às classificações na Ciência 
do Direito

/
Diz, em modo enfático e corriqueiro, 

a doutrina11 que a formulação de qualquer

15. Como t>em demonstra Lucinno Amaro n 
respeito da classificaçio dos tributos, dizendo que: 
"O interesse dessas questões nSb está só na discus- 
s5o acadêmica , pois da capifulaçSo de tais figuras 
coroo espécies tributárias depende sua sujeiçáo aos 
princtpios tributários, cuja aplicnçáo pode modifi
car ou mesmo, em dadas situações, inviabilizar a 
exigência" (Dircilo Tributário Brasileiro. S5o Pau
lo, Saraiva. 1997, p. 27).

16. Como dizem Alchourron/Bulygin (1971. 
p. 69): "(....) wc cannot spcnk ahoul a sysiein or 
syslcmaliznlion unless a set of lega) scnlcnces hns 
hccn dclimitcd and idcnlified".

17. Gordillo, 1985. pp. 1-10 - 1-13; Guibourg/
loos n «a

classi ficação vi sa a  uma dada “util idade” e 
ainda, que não há classificação “verdadei
ra” ou “falsa”, m as “útil” oü “inútil”. Mas 
isso é girar 'érir círculo quando se trata do 
tipo de linguagem déscriti vá que tem como 
lihguagem-objetòoutra linguagem (prCscri- 
tiva), como i  o caso da Çiênçia Jqrídica."

Toda classificação serve àinoção de 
À]\jnodelo, que é sempre uma descrição (um 
V'v<m9 pa”).da realidade, pujas nota? relevan

tes são destacadas sempre erqfunção de 
uma djida utilidade, sempre. Por este moti
vo, como qualquer outra atividade descri
tiva, jamais pode auspiciar ser uma plena 
descrição de tal realidade, posto ser uma 
“imagem empobrecida” da mesma, que se 
põe para servir a uma utilidade, a um con
trole dá coerência discursiva sobre o obje- 
to. E por isso os vàlores quc sé referem à 
classificação são os mesmos que informam 
a linguagem descritiva.

Sendo uniá linguagem “déscritiva" a 
da CiêhCia do Direito, e como se trata de 
uma 11 riguagem cujos valores aplicáveis são 
os apofânticos, de “verdade" ou “falsida
de”; qualquer classificação que se faça de 
conceitos ou normas jurídicas será, também, 
verdadeira ou falsa conforme corresponda 
ou não à. realidade do sistema. Se verda
deira é “útil”; se falsa, como poderia ser 
óbvio, "inútil”.

4.4 Da importância indutiva 
da classificação.

À chave <ia classificação está nos cri
térios postos para fins de identificação da 
relação existente entre o gênero e a espé
cie, que nada tem que ver com adistinção 
entre “conceito” e “objèto”.

O “gênero” é uma produção mental”  
e sua realidade, diversamente da espécie,

18. Seguindo opinião semelhante, o importan
te estudo de Eurico Marcos Diniz de Santi, “As cias 
sificaç&es no sistema tributário brasileiro’*, in IBET, 
Justiça Tributária — Je Congresso Internacional J t  
Direito Tributário, São Paulo, Max Limonad, pp. 
125-147.

19. “La mente dei hombre, comoel útero ma*
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não é fcnomênica, porque interiorizada. Ou 
seja, somente a "espécie” é um fenômeno, 
enquanto o “gênero” é um conceito elabo
rado, fruto da “recomposição” dos carac
teres e qualidades (arbitrariamente selecio
nados) ínsitos aos objetos subclassificados.20

Na formúláção do conceito éxtrai-se 
mentalmente do objeto súa aparência sin
gular ou individual; daf ser sempre abstra
to,'em oposição à imagemou à representa
ção concreta, ou gráfica.”  ■

A cada cioriíeito corresponde um ter
mo, 22 que 'do^signo^ingüístico do concei
to, ‘‘O cppceito, expressado np seu termo, 
é coi$a (signo) que representa outra coisa 
(seu objeto). Logo, .6  conceito, na concep
ção aristotélica, está referido, pela media
ção do termo (signo do conceito), a um 
objeto.”

Toda informação sobre um dado con
ceito deve ser acompanhada da devida re
ferência às correspondentes imagens dos 
fenômenos sobre as quais os cpnceitos são 
construídos, e.viccrversa. Assim também 
para o Direito, què, por se expressarem lin-

ra en. sí. donde aquella que ha recibido (...) forma la 
vidà hueva"<Camelutti, 1940. pp. 74 e 75).

20. É por ésse motivo que se d iz que o concei
to i  sempre uma imagem empobrecida da realidade, 
uma caricatura do fenômeno, que será tanto mais 
eficaz quanto menos se distancie deste.

21. Tanto um como o outro são imprescindí
veis na conformação do nosso pensamento sobre o 
respectivo objeto de estudo. Pela abstração, partin
do das intagens que temos dos fenômenos, alcança- 
mos os conceitos; nunía circularidade que nos per
mite, em procedimento inverso, partindo dos con
ceitos, redescobrir os imagens dos fenômenos confor
madores do conceito apreciado.

22. “Algo de mais complexo, contudo, ocone 
em relação aos conceitos jurídicos, visto que esses 
não tí m como objeto uma coisa, porém significações.

“É que os conceitos jurídicos não são referi
dos a objetos, mas sim a significações. Não são con
ceitos esscnciaiislas.

“Apenas e tão-somente na medida que ‘o ob
jeto' — a significação — do conceito jurídico possa 
ser reconhecido uniformemente por um grupo social 
poderá prestar-sc ao cumprimento de sua função, que 
d a de permitir a aplicação de normas jurídicas, com 
um mfnimo de segurança c certeza" (Grau, 1995, pp. 
312-3 J 5).

guagem, Iraz sempre nas suas imagens 
(idéias) um conceito embutido, que se pode 
alcançar por i ndução. D aía importância da 
classificação.no Direito,, que serve para, 
med jante a ejeição de critérios apropriados, 
se,apreender os, fenômenos em suas. parti
cularidades,2?, que, por. abstração, devem ser 
reçortduzfveis ao çpnçejto (honjogêpeo).

A formação dos conceitos exige a pre
sença de requisitos. G os caracteres são re
quisitos, enquanto forem requeridos para 
que se dete imine qué o fenômeno pertença 
a-uma categoria e, por conseguimela um 
genus, e  não a outro,di vèrso. Os requisitos 
se prestarão à comparação, à classificação 
e à construção do conceito.

Não podemos descurar que na elabo
ração de teorias não.pode haver arbítrio.24 

Na mesma proporção èm que o legislador 
não pode agir èm plena liberdade, assim 
também o teórico do Direito; coartado que 
se encontra pelos ditames da metodologia. 
O conqeito, como as leis, não é mais que 
um instrumento. Assim, como a formação 
de “leis” requer normas de estrutura, a cons
trução de conceitos exigé regras de forma
ção; também, t

5. A clarificação da compensação 
financeira no âmbito 
das receitas públicas

Após estas considerações propedêu
ticas sobre a teoria das classificações, e con
siderando que a simples referência à sua 
evolução histórica não satisfaz a pretensão 
de determinar a natureza jurídica da “com-

23. E  tenhamos presente que estas “particula
ridades" são, no Direito, também conceitos ("impos
to". “taxa” etc.). Assim, a Ciência do Direito cons
trói conceitos sobre conceitos, porque toda lei, sen
tença ou contrato veicula conceitos (idéias abstratas 
sobre uma certa situnção). O "conceito-gfinero" (tri
buto), o mclaconceito, ao qual se chegue pela com
paração ou peia classificação, no Direito, nada mais 
é que uma abstração de conceitos prévios que se re
firam á realidade normada.

24. Para uma compreensão dos métodos dc ela
boração das teorias jurídicas: Atias, 1990, pp. 105- 
149.
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pensação financeira“, passa-se a tentar lo? 
calizar a compensação fmanccira no âmbi
to da noção de receita pública.

A receita pública pode ser concebida 
como £  soma de dinheiro percebida pelo 
Estado em caráter permanente e que repre
sente um aumento no patrimônio deste, 
destinada ao atendimento das necessidades 
públicas.“

No que diz respeito à classificação, as 
receitas públicas não devem ser, de imedia
to, repartidas em “tributárias” e  “não-tri- 
butárias”, como procedem muitos autores. 
Esse é um erro metodológico gravíssimo, 
que só se justifica por questionável desco
nhecimento da doutripa do Direito Finan
ceiro por parte de quem o comete.

As receitas públicas devem ser, preli
minarmente, separadas, quanto à origem, 
em receitas originárias, receitas derivadas 
e  receitas transferidas (discriminação de 
rendas pelo produto).

As receitas derivadas são formadas 
pelos recursos provenientes da economia 
privada, representadas pelo tributo, inde
nizações, i ngressos parafiscais e pelas mul
tas, recolhidos sob compulsoriedade e cujos 
fatos jurídicos identificam atos inerentes à 
esfera própria do particular. Nada obstante 
a compensação financeira se apresentar 
como uma prestação pecuniária compulsó
ria (instituída, em lei), não se constituir 
cómo sanção de ato ilícito e  ser cobrada 
mediante atividade vinculada, configura-se 
a mesma como reçeita que se origina pela 
utilização do patrimônio público da União, 
o que a inviabiliza como espécie de receita 
derivada.

Trata-se a compensação financeira ou 
a participação nos resultados de obriga
ção de Direito Financeiro assumida pelos 
contratantes, como estabelecido ex lege.

25. Para Boleeiro: "receita pública é a entrada 
que, integrando-se no patrimônio público sem quais
quer reservas, condições ou correspondência no pas
sivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo 
c positivo” (Umu Introdução à Ciência das Finan
ças, Rio, Forense, 1992, p. 116).

sem revespra natureza de obrigação tribu
tária ou forma de  indcnjzaçãoiV •

As receitas origináriás s&o as que o 
Estado ariècada através âa exploração do 
seu patrimônioj rfiedianté atiyídádes várias, 
inclusive ecbnôiriiòásTcÔmprt^ndéndo os 
preços, as compchsaçõéVfínaiíòeiras, os 
ingressos comerciajsètd.Estas receitas ori
ginárias subdividètn-SÇ ,cm(i>,ingressos 
comerciais e(ii) ingressos patrjrQóniais.2*

Os ingressos comerciais $ão aqueles 
obtidos, através das formas de intervencio
nismo do Estado na economia, pôr rrtéio de 
empresas públicas ou sociedades de eco
nomia mista (art. 173 da CF); por exercí
cio das atividades de monopólio, como cor
reios e telégrafos, energia nuclear (art. 177); 
ou com a prestação de serviço público, po
dendo este ser.executadò por concessioná
rios oU'penhissionárioS.(art'., 175da CF). 
Neste universo.das receitas comerciais en- 
conlramTsç os preço$ púbjiçp^.; í . . , .

Os ingressos patrimoniais^ por sua yez, 
são espécies de receitas originárias, que pro
vêm diretamente .dá utilijtação db pafrimôr 
nio público,’ geralmente o.btiÓQS qtráyés da 
exploração,dos bens. do, Es.tado„pOmo: flo
restas, ilhas, estradas, jmóvejs residenciais 
ou comerciais, recursos minerais etp.

Comoté sabido; pode a União dispor 
do seu patrimônio imobiliário e explorá-lo, 
por concessão dc usò (caráter contratual) 
ou de direito real de usò (còmo .é o caso 
dos terrenosde marinha) ou permissão (in- 
teresse coletivo), para a  obtenção de ren
das. Essa receita , será sempre originária, 
pouco importando sé se trata de ato. unila
teral ou bilateral, quando a vontade dó par
ticular conta apenas para a formação do 
vínculo. <■:

Por esta razão é que a Lei 9.478, de 
6.8.97, estabçleceu que as receitas prove
nientes tias participações governamentais 
decorrentes da exploração de petróleo, 
alocadas para órgãos da Administração 
Pública Federal, serão mantidas na Conta

26. Cf. Ricardo Lobo Torres, Curso dc Direito 
Tributàri»% 5*ed., Rio, Renovar, 1998, pp. 160-164.
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Útàca do Governo Federal enquanto não 
forem destinadas para as: respectivas pro
gramações e que eventual superávit finan
ceiro dos órgãos da Adtpinistração Pública 
Federal interessados, apurado cm balanço 
de cada exercício, financeiro, será transfe
rido ao Tesouro Nacional.

Em certa mádida* já  firmamos em pá- 
ginas anteriores a qualificação desta recei
ta, a qual* para; a>União (órgãos da Admi
nistração <üreta)„ tem natureza de "receita 
originária patrimonial”, enquanto,que para 
Estados etyti/lifiípipssua natureza jurídica 
é a de.Umaí‘rácéíta,transferida”* pois o pro
duto da arrepádaçâo não pertence,à União, 
que as instituiUi(mas sint às pessoas indica
das pelo art. 20, §rl*,- CF, por força do cri
tério de discriminação de rendas contido 
neste dispositivo. Desse modo, afastam-se 
as formas de classificação apressadas e com 
pretensões generalizadoras.

Para Estados e Municípios estas recei
tas não poderiam nunca ser recebidas como 
forma de receita derivada, por lhes falta
rem as nótàs típicasde sujeição ativa, ou 
récêitá bri^iriáná’(patrimonial Ou comer
cial),'Cbtftoièiídcf prieço públ ico.porquart- 
tò nãò se Vèrifiquè nenhuriia contrapresta
ção que as justifique. E descabe qualificá- 
las como “preço. público", porque o quan
titativo devidó pelá utilização, do bem de 
domínio público objeto do contrato, sim
plesmente» não pertence: a essas pessoas 
políticas* O que se terti é  uma /‘receita trans
ferida”» por expressa disposição constitu
cional, Não é ingresso patrimonial porque 
os bens explorados não pertencem aos be
neficiários; e não sè trata de preÇo público 
porque não se perfaz qualquer relação jurí
dica consensual que permita a contrapres
tação qualifjcáyel como tal.

A conclusão sobre este procedimento 
não deve impressionar a ninguém, porque 
no âmbito do regime tributário ele se repe
te. É o caso do art. 153, § 3®, da CF, ao 
estabelecer que quando o ouro for definido 
em lei como ativo financeiro ou instrumen
to cambial sujcila-sc exclusivamente à in
cidência do imposto sobre operações f  nan-

ceiras (IOF), devido na operação de origem, 
médiante uma alíquota mínima de 1%. Ou 
seja, esta regra còme.te à União b dever de 
exigir o tributo, comp.se fosse uma receita 
sua, pçrtneio^de.tfibuto da sua çpmpetfin- 
cia. Porém,.ajo'cçniínuo, atribui todo o pro
duto,da,arrecadação aos Estados, Distrito 

.fiando Rara •  União 
uma necessária despesa com receitas trans
feridas para aquelas pessoas, ao prever qúe

db'montan-
té'dâ^rièciltd'abâii' hôà'sb|üïnte's’ térmôS: 
30&píira%EÍjiaaíi;'ó' DisVníólFétiiral ou o 
Tlérinfeôfc'itfÎdl^.ià’ôngViîi^ é lÓ&paia 
ô jdüàicifeib'dè'brifeefii?'' !>.

• (t.-lr.vs/u.iilt-iui; . s . . . . ,  ..
^tentp^sa . ^ e s  qsjpjçctos, concluirse

que à compe,i)saçào hi]pnceira tem contor
nos pròpriòs, apresentando-se no cenário 
das redèitás' püBlibasf<íòiri originalidade, 
enquanto foribà de!pròstáçáò compulsória 
devidapelosconcessidnários.semqualifi- 
car-se conio espécie de tributo; que cònsti- 
tui “receita originária patrimonial" pára a 
União (órgãos da Administração direta) e 
“receita transferida’’ para os Estados, Dis
trito Federal e Municfpios. .

5.1 A compensação financeira 
comOjflemen to do mecan ismo 
de daçriminaçSp constitucional
de. renda*

O pressuposto basilar pára o entendi
mento deste tópico é o necessário reclamo 
ao princípio federativo, sob a égide do 
cooperativismqt'i}uè faz distinguir, dê modo 
iiieqúívoco, á pessoa competente, a sujei
ção ativa e a peSsoa beneficiária da receita.

Para evitar concurso de pretensões no 
exercício legislativo, o òònstituintc repar
tiu as matérias e os Beiis de cada úm dos 
entes políticos em competências, de tal 
modo coordenado que União, Estados, 
Municípios e o Distrito Federal somente 
possam exercer suas respectivas “autono
mias” nos estritos limites materiais a eles 
reservados.

É que o federalismo implica a reparti
ção de obrigações, de deveres de prestar
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serviços públicos e realizar obras públicas, 
o que exige, necessariamente, também, um 
adequado financiamento mediante reparti
ção de receitas públicas. E várias são as 
técnfeas de distribuição e atribuição de re
ceitas, a qualificar-se pela fonte ou pelo 
produto destas.

Quanto aos mecanismos de repartição 
de receitas estabelecidos na Constituição

pessoas políticas, obrigação financeira ti
picamente sua, como obrigação inerente ao 
contrato de concessão -r-tquanto à transfe
rência de receita. ' .

Destarte, Estados, Distrito Federal e 
Municípios interessados não se apresentam 
na relação jurídica cbmòsujeitõí ati vos em 
fáce dos conccssioriári&s; masçòmo bene
ficiários. Somente àpresentarn-secomo su-

Federal, encontramos os seguintes: (i) a^jxjeitós ativos quanto à entrega da receita 
participação direta, por meio de arrecada- transferida,“  segundo os critérios indica-
ção de tributo de alheia competência (arre
cadação direta, sem que a pessoa compe
tente o faça antes) —  é o caso da com
pensação financeira; (ii) participação dire
ta no produto da arrecadação feita peio 
ente estatal competente (do produto da ar
recadação praticada pela pessoa que insti
tuiu o tributo); e (iii) participação em fun
dos (com fundamento no equilíbrio sócio- 
econômico) . 27

No caso, temos que a União é a pes
soa competente para instituir as respecti
vas participações governamentais e de ter
ceiros, as quais, por lei sua (art. 2 0 , |  1*), 
são entregues às demais pessoas políticas, 
como participação direta.

A relação jurídica patrimonial forma
da entre a União e o  concessionário impõe 
a este o dever de praticar vários pagamen
tos e, dentre estes, o de entregar, em seu 
lugar, às demais pessoas políticas interes
sadas o percentual devido a título de com
pensação financeira, como previsto pela 
Constituição Federal (art. 20, § I®). Caso 
esses pagamentos fossem feitos diretamente 
à União e esta, em seguida, os distribuísse 
aos Estados e Municípios, o que mudaria? 
Nada. De fato, a União interpõe os conces
sionários para cumprir, perante aquelas

27. Para maiores considerações: Misabet dc 
Abreu Machado Derzi, “Repartição das reccilas tri
butárias — Finanças públicas —  Normas gerais e 
orçamentos". Revista da UFMG pp. 351-402; Antd- 
nio Roberto Sampaio Dórin, Direita Constitucional 
Tributário e “Dtte Process o f Imw  Rio. Forense. 
1986, pp. 37-92; Amílcardc Araújo Falcão, Sistema 
Tributário Brasileiro: Discriminação de Rendas. 
Rio, Forense, s/d, 156 pp.

dos pela legislação federal.
Tanto é assim que o descumprimento 

gera sanções e responsabilidades iião em 
face dós destinatários das receitas, mas em 
face da União, como previsto no contrato 
de concessão, pelo qúal o serviço continua 
sendo prestado pelo Estado, em regime de 
direito público”  (arts. 175 e 176 da CF), 
coip todás as suas garantias, mesmo se rea
lizados por sujeitos de direito privado.

Como bem- acentua Régis-Fernandes 
de Oliveira sobre a natureza jurídica da 
contribuição financeira sob exame, reco
nhecendo seu carátér de receita tfansfèri- 
da, aocom cntaroart'2 0 , § l^.daGF: "Ob
serve-se, aí, um tipo’de receita transferida 
não tributária. A pesquisa e lavra de recur
sos minerais dependemde autorizaçãoou 
concessão da União ( 8  1* do art. 176), unia 
vez que a ela pertencem (art, 176), como 
propriedade distinta da do solo. Há duas 
situações distintas: (a) participação ou (b) 
compensação, na forma que dispuser a lei. 
Da mesma forma, há.o monopólio da ex-

28. Amoldo Wald; Ana Maria Scartezzini, “O 
regime jurídico da compensação financeira pela ex
ploração de recursos minerais”. Cadernos de Direi
to Tributdrio e Finanças Públicas 26/168, a. 7, S5o 
Pnulo, Ed. RT, 1999: “Klas quem exploraos recur
sos' minerais' ficá obrigado a dor aos Estados, aos 
Municípios, ao Distrito Federal e aos órgãos da Ad
ministração direta da União participação no resulta
do dessa exploração ou compensação financeira por 
essa mesma exploração".

29. Para maiores considcraçfics sobre a natu
reza jurídica do contraio de concessões v. o impor
tante estudo de M orçai Justcn Filho. Comentdrios à 
I* i de Lidtaçiies e Contratos A dminislrativos. 5* 
cd., S3o Paulo, Dialética, 1998, 671 pp.
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ploração do petróleo e do gás natural (inci
so I do art. 177). Observa-se que não há 
serviço público aqui, uma vez que se fala 
em monopólio. Este ocorre em relaçSo a 
atividades dos particulares, no campo eco
nômico. Sendoqssim, do produto de tal 
arrecadação há partiçipação. dps ,Estados, 
Distrito Fedçral( eJMuniçjfj>ios, nos, exatos 
termos dp,§ í,*dq art. J2Q. Vê sç que não se 
cuida de tributos., mas.exploràção.de ati vi- 
dade econôqijçà’’.,’? K .

Neste sentido.também a jurisprudên
c ia 51 r , . . - ;  •/. .

. “Direito Financeiro— Compensação 
pela exploração de recursos minerais — 
Constituição Federal. art. 20,;§ .1? - 7 -. Leis 
ns. 7.990/89 e 8.00,1/90,—  Receita patri
monial e não tributária. .
. <■' “ 1. Os recurSos minerais'constituem 

patrimônio da União Federal (CF. art, 20, 
inciso IX) e  sua exploração por terceiros 
depende de autorização ou concessão esta
tal (art. 176, § í«)'.

“2. A compensação financeira assegu
rada pelo § 1? do art. 20 da CF pela explo
ração dos recurSos thinerais constitui receita 
patrimonial transferida^? não tributária, a 
ela não' se aplicando, pois, os princípios 
constitucionais pertinentes aos tributos.

“3. Assim, impertinentes ás alegações 
dé ofensa áo princípio da não-cumulativi- 
dade tributária e à exigência de lei comple
mentar para sua instituição, do mesmo 
modo què válidos os critérios adòtados pelo 
legislador —̂  Lèis rist 7.990/89 e 8.001/9Ó 
—  para cálculo e distribuição de receita, 
ainda que merecedores de críticas.”

E vale uma incursão ao corpo deste 
acórdão:

“Não cabe aqui nenhuma considera
ção de ordem tributária, pois a CFEM não 
é tributo. Pode a sua cobrança perfeitamente 
conviver com os três impostos pagos em

30. Receita Públicas Originárias, SSo Paulo, 
Malhciros Editores, 1994, p. 73 e 74.

31. TRF-I* R., 3* T„ AC 94.01.29850-5-DF.
pres. JuiiTourinho Nelo.rcl. Juiz Osmar Tognolo, j.
29.4.96. DJU-Seçio 2. sexta-feira, 17.5.96.

razãô da exploração dos minerais —  o 
ICMS, o imposto de importação e o imposto 
de exportação (artv'l55f.§ 3*. da CF).

“Ao objetò dessa Obrigação, criada 
pela'Constituição; nominoú o constituinte 
de compensação financeira, se recebida em 
lugar da participação no resultado dá ex
ploração,.níasi..em verdade,,não passa de 
um ressarcimento .mais, conhecido.como 
royaltyi pelaçxploração.de.recursos mine
rais, comp bem situa q contestação^. 

.i'u.“Se â:'cob'rança'sé'dá''nO' local da ex- 
traçãodo minério, ou do seu benéfiçiamen- 
to/isso hão équestão que interesseàs em
presas devêdòras,-o sim:às entidades cre
doras: Já 'a diferenciação de alíquota, em 
razão dá classe de minerais, também não 
toma ilegal a exigência. TVata-se d.e ques
tão de conveniência política. 1

,fD5aiite do expósto, négo pròvimeiito 
à apelação, para manter a sentença recorri
da, que bem aplicou o Direito ao caso con
creto, na linha, aliás, de precedente desta 
Turma na Ap cível n. 93.22293-0-DF, rela
tada pelò Juiz.Tourinho Neto (cf. DJU  
25.10.93).’!.. :i •<

Por tudo isso, a compensação finan
ceira sob análise, para a contabilidade dos 
Estados JdunicfpioSi Distrito Federal, deve 
ser iratafla como receita transferi da não tri
butária, devida em face da utilização de 
recursos hídricos, exploração de recursos 
minerais ou produção de petróleo, xisto 
betuminoso e gás natural.

5.2 A retfòatividade do direito 
dós Estados, Distrito Federal 
e Municípios aos créditos 
da compensação financeira 
e o exercício de competência 
legislativa pela União

Como foi salientado, o federalismo 
fiscal brasileiro encontra-se pautado por 
rígidos critérios de discriminação de ren
das, que se perfaz tanto pela fonte (distri
buição dc competências) quanto pelo pro
duto (transferência de receita arrecada), 
para a qual concorre também a compensa-
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çõo financeira, pela dpstinação do produto 
da sua arrecadação para as demais pessoas 
de direito públioo interno.

Apreciando o art. 20, § 1®, da CF, evi- 
denóia-se que, quanto ̂ discriminação peta 
fonte (repartição de competência), somen
te a União é  a pessoa indicada pela Consti
tuição como sendo a pessoa “competente" 
para instituir tal exação, mediante lei vota
da e aprovada pelo seu próprio Legislati^í. 
vo; e  pelo produto (transferências córren- 'W 
tes), cabe a percepção da respectiva recei
ta aos Estados, Distrito Federal e Municí
pios, como parte do financiaménto federa
tivo de suas atividades.

Contudo, enquanto a União não exer
citasse sua competência, instituindo a refe
rida receita, ficariam os Estados, Distrito 
Federal e Municípios impossibilitados de 
exigir a aludida participação governamen
tal, impedidos que estavam de exercitar 
competência própria ou supletiva, sob pena 
de invalidade do ato institutivo, por vfcio 
de inconstitucionalidade.

Resta saber se o exercício de compe
tência pela União seria mesmo facultativo, 
ou não.

Este assunto, por força do vínculo com 
a discriminação de rendas, pode ser trata
do com as mesmas categorias usadas para 
definir e caracterizar a “competência tribu
tária" ,w que consiste na atribuição consti
tucional de poder inovar o sistema norma
tivo, editando normas jurídjcas em matéria 
tributária, vale dizer, criando obrigações 
tributárias, pela demarcação do núcleo da 
regra-matriz, deveres formais ou instrumen
tais, e  dispondo sobre arrecadação, fiscali
zação e administração dos tributos criados.

32. Como diz Victor Uckmnr, "o problema da 
distribuição dos poderes em matéria tributária é par
ticularmente delicado, porque não subsiste efetiva 
autonomia se não existe a potestade de proceder bs 
exigências necessárias pata enfrentar as necessida
des financeiras do ente; a limitação ao poder de im
por tributos comporta inelulavelincntc uma limita
ção à autonomia da entidade” (Princípios Comuns 
de Direito Constitucional Tribuldrio, Irad. de Mar
co Aurélio Greco, Ed. RT/EDUC. 1976, p. 95).

.. .Dentre as características da competên- 
cia tributária enunciadas pela doutrina há 
uma queç talvez, nãOodevaiscr. aceitável 
como taivqual seja, a façultatividadedo seu 
exercício. Segundo os que defendem a exis
tência desta suposta V façultatividade” , nada 
impede que a pessoa política deixe de.exer- 
citar, no todo ou em parte,; sua competên
cia tributária, porquanta,seja esta uma fa 
culdade, uma permissão. constitucíonal; 
Baseia-se esta construção no aforisma se
gundo o qual ninguém pode obrigaç a  pes
soa política a legislar. ,,

Nestes termos a lição de José Artur 
Lima. Gonçalves: “A Constituição toma o 
espectrp.total das possibilidades de criação 
de tributos e. o reparte em três comparti
mentos estanques e inconfundíveis, segun
do cri (érios material e territorial, outorgan
do-os à União, Estados; Distrito Federal e 
Municípios. Assim, cada uma dessas pes
soas pplfticas recebe competência imposi
tiva, podendo dela utilizar-se ou não, sem 
interferência das demais pessoas políti- 
Càs”.3J - - •• ; :.

Toda essa construção está influencia
da pelò inaceitável preconceito segundo o 
qual a discriminação constitucional de ren
das tributárias (pelo produtq) não interfere 
no exercício da tributação pelas pessoas 
políticas, na medida em que este temá não 
é tributário, mas tão-só. financeiro.

Mutatis mutdndis, a discriminação de 
rendas pode perfeitamente tomarem conta 
outràs receitas de natureza não tributária, 
cómò fez com á compensação financeira, 
mas nada impede que, pela Vicinalidade do 
tema, tomemos a noção de “competência 
tributária” para traçar os contornos da 
“competência financeira” que allnião exer
ce na criação da referida entrada pública. 
Isto porque, em uma ou em outra, o  proble
ma da “façultatividade” se mantém à espe
ra de uma melhor resposta.

33. fsmomiti na Norma Tributária, S5o Pau
lo, MaJbciros Edito/cs, 1993. p. 23. Assim, lambem; 
Roque Antônio Carrozza, Curxo de Direito Conni- 
tucumai Tribuldrio, IO1 ed., Sâo Paulo, Malheiros 
Edilores. 1997, pp. 374-379.
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Nestes termos, a discriminação cons
titucional de rendas pela fonte, caracteri
zada pela distribuição de competências, que 
consiste na atribuição direta de receita, não 
pode ser interpretada adequadamente se 
dissociada da sua contraparte-, que é a dis
criminação de rendas pelo produto da arre
cadação, que representa o financiamento in- 
direto!das pessoas políticas titulares das 
transferências constitucionais de receitas
públicas. ' .....................>

11  Défátó, ó diieitò às receitais oriundas 
da discriminação pelo produto somente 
nasce depois deas rnesmas serem criadas, 
por foíça da privatividade da competência 
e da impossibilidade de delegação de tais 
poderes. Mas cumpre indagar: são mesmo 
facultativas tais competências (discrimina
ção pela fonte) quandoo respectivo produ
to da arreeãdação pertença, no todo ou em 
parte, às demais pésSoas políticas, ou esta
ria obrigada á pessoa competente a legis- 
lâr, no mais breve fcspaçò de tempo possí
vel, criando a receita in abstracto, *obpena 
de indiscutível inconstitucionalidade, pela 
afetação ao, princípio do pacto federativo, 
provocada pela redução das rendas,dos des
tinatários constitucionais do produto?

Não o são, mas com ressalvas. Caso a 
pessoa política receba da Constituição Fe
deral uma competência para criar determi
nada receita cujo produto da arrecadação 
seja exclusivamente seu (imposto sobre gran
des fortunas, ISS, IPTU), assim, a incaduca- 
bilidade e a facultatividade da competência 
persistem e devem ser respçitadas; Todavia, 
se o produto da arrecadação encontra-se 
constitucionalmente afetado a uma despesa 
específica (v. art. 167, TV), isto é, a transfe
rência corrente para outras pessoas de direi
to público interno, então a discriminação pela 
fonte (competência) peide a facultativida
de, devendo ser exercida de imediato, sen
do passível de controle de inconstituciona
lidade por omissão

M. “( . A omissão legislalivu ou administra
tiva reveste o carálcr de uma agressão i  Constitui
ção, conferindo ao autor um direito público subjeti
vo ã ação de inconstitucionalidade por omissão”

Seguindo es te racióefnio'ipodêriám os 
Estados e1 Municípios: ter provôcádò'à ju
risdição, pelo STF, parà qüej mediántê fcori- 
trole de incohs(itucÍQna1idade por omissão, 
fosse qlçegislativq Federaj notificado para 
que procedesse; com a devida diligência; à 
elaboração das.leis.que instityiriamaçom- 
pei)saçã,Q ifinauceiraf Estaati tude poderia 
qtémçsmojystificar.uma rçsponsabilid ade 
objBtiva'da;União,,pçlos,danos;causados 
peja-demora’naaçãode]egislar,cavsados 
aos titulares idas,respectivas rçcejfas, em 
façe^a. decisão, judicial controladora da 
omissãojegislativa,, t , ,» 0  •

Como isso não ocorreü/descabe a pre
tensão de após a pdição,dp. legislaçãp pró
pria, de.legelata, exigir.um eventual pe
recimento da retrpatiyidade da incjdência 
das normas impositivasf porquanto tacita- 
menteteqhamaceitoaj-.facultatixidade^do 
exercício da cpfppetêjicj,a.da União. ,, ., 

5:2.1 Do direito àparticipação gover
namental antes da regulamentação da lei 
— Questão distinta dá queacimasecomcn- 
ta,ê saber, se poderiam os titulare;». ter plei
teado ,q:pagamçnlp da participação gpyern 
namentai a partir da data dá respectiva ires
tituição, isto é , desde p início da vigência 
dâ^Lei 7-9Sjjp, 'de 28 .1ÍÍ89, nós termos do 
seu árt, í 1, què preViá a entfada em'vigor a 
pãrtifda datadá púbiicaçáb.

Esse é outro tçma, que çnvolve nãp 
somente um problema de vigência, irjas 
tambóm d.e eficácia sintática, ppr fafiar 
àquele diploma legai,jseu respectivo regu
lamento, que lhe permitiria condições pára 
os atos subseqüentes de aplicação, Como

(Socha Calmon Navarro- Coélh*o, O Controle da 
Constitucionalidade das Leis e do Poder de Tribu
tar na Constituição de 1988, Belo Horizonte, Del 
Rey, 1992, 472 pp.). Coniudo,' não é pacífica a sua 
utilização nesses casos. Enquanto o STF identifico o 
controle de inconstitucionalidade por omissão com 
o mandado de injunção, pela similitude na causa de 
pedir, há quem defenda o contrário. Assim. Ivo 
Dantas, que, com propriedade, separa ambas, enten
dendo que a legitimidade para a propositura da ayõo 
do controle de inconstitucionalidade por omissão 
seria a mesma do art. 103 da CF (O Valor dtt Consti
tuição, Rio, Renovar, 1996, p. 124).
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diz Paulo de Barros Carvalho, ’3 acompa
nhando Tércio Sampaio Ferraz Júnior, 
"pode acontecer que u’a norma válida as
suma o inteiro teor de sua vigência, mas 
por falta de outras regras regulamentadoras, 
de igual ou inferior hierarquia, não possa 
juridicizar o fato, inibindo-se a propagação 
deseus efeitos’/. ,É o caso.

Com isso, os destinatários das condu
tas prescritas (sujeitos passivos), mesmo se 
vigente a lei instituidora das compensações, 
ainda não podiam adimplir os atos de cum
primento, pela inexistência do respectivo 
regulamento, cuja necessária edição esta
va prevista dentro do prazo de 90 dias (art. 
10 da Lei 7.990/89). Esta ineficácia impe
dia a constituição das relações jurfdicas tí
picas, atribuidoras dos deveres jurídicos de 
realização das prestações a título das parti
cipações governamentais.

Sob pena de afetação ao princípio fe
derativo, não poderia o Executivo da União 
ter agido como agiu, procrastinando a re
ferida regulamentação, pela edição do com
petente decreto, por parte do Presidente da 
República.

A execuloriedade da lei ficou preju
dicada pela falta do decreto regulamentar, 
por isso nenhuma relação jurídica vinculan- 
te para os concessionários poderia se for
mar, por falta de eficácia, isto é, produção 
de efeitos típicos e vineulantes a partir da 
incidência da norma sobre o suporte fático 
previsto na hipótese de incidência da nor
ma. Impossíveis a constituição e atribuição 
de deveres jurídicos para os concessioná
rios, portanto.

Neste sentido encaminha-se a jurispru
dência do STF: “É pacífico na doutrina e 
na jurisprudência que a ausência de regu
lamentação impede a aplicação da norma 
que dependa de complementação para se 
tornar aplicável” (1* T., RE 100.702-PR, 
rei. Min. Sidney Sanches).

Com o advento do Decreto l,de 11.1.91, 
nada obstante a Portaria 50, de 26.3.91,

35. Direito Tributário: Fundamentos Juridi- 
cos da íncidinciay São Paulo, Saraiva, 1998, p. 54.

passaram; dessé modo, a ser exigíveis os pa
gamentos das participações governamentais 
mesmo seéstessomente tenhaimido efetua
das a partir da ediçãò da portaria: • i •? •

Decèrtò; independentemente da exis
tência do regulatnéhtò assistih direito aos 
EstádóS e Munièípitís àipercepÇitò da re
ceita transferida, podendo estes exigir o 
respectivo cumprimento da lei retroativa
mente, até o limite dos 90 dias a'pós'à'pu- 
Bveaçãq da referida lei. Más nãõ çònira os 
concessionários, que áindai nãó estavam 
obrigados (ineficácia sintática), pelã falta 
de edição do regulamento, tinas Sim còntra 
a própria Uniãp, como espécie de respon
sabilidade objetiva, pela omissão iía edi
ção do ato administrativo normativo“  em 
descumpríftierito à regra do art. 10 da Lei 
1.990/p,- ■'

• >»- Contudo, nenhum prejuízo, nestes ter- 
mós .foiretlàm ado1 à União,' 6  qtíè’gerou a 
préscriçãb.de tal põssibilidáde.hajàvistá o 
prazo qüinqüenal (Decreto 20 9 i Ó/32) ha
ver sido superado.

. . . . .-ti -1

5.5 A natureza jurídica  • '
da compensaçõò fjnahceirat"'‘ 
e da participação nós resultados

t
Prosseguindo no nosso itinerário temá

tico, cabe-nos separar a compensação finan
ceira e a participação nos resultados dos 
conceito? de "tributo’’, de “indenizaçãõ” e 
de “preço público”, situando a natureza das 
participações governamentais devidás pe
los concessionários de àtiyidácjes dê explo
ração e produçãodê petróleo ê. de gás na
tural aos Estados, Municípios, Distrito Fe
deral ou órgãos da Administração direta da 
préprià União F^eraj,cóm ò acima descri
to, na cíasse que lhe deve ser rigorosamen
te atribuível pelo Direito Financeiro.

36. Ao invés disso, alguns Estados preferiram 
arguir a inconslitucionalidadc por omissão do Presi
dente da Republica quanto h regulamentação da tei 
em epígrafe, através da ADin 361-5. rei. Min. Mar
co Aurélio, a qual foi julgada prejudicada por falta 
de objeto.
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5.3. ) A compensação.financeira como 
tributo. Crítica— Parte da dou trina especia- 
lizada, ao,abordar este mesmo objeto de es
tudo (a compensação financeira prevista no 
art. 2 ÇV§ .l̂  .d^ÇF) (juanio à sua natureza 
jurítjjcá» prof,ura,qi)alificá-lo como sendo 
umaesp^cie.do gênero "tributo” ,57 aplican-
*'• ; .■ '.'J > V K . 1

37; Neste sentido,' concebendo a compensaçjo 
financeira çpmq ujna coptribuiçáp de intervenção no 
dqrjitpio eçonftmico. sob a  foima dc imposto, e con
siderando sua cHiçJo inconstiluciònal, por ser nHo- 
cuiiihlnàVo.WéPsidò’iiriadtt'pbr'léi' ordiriíriá e  pos- 
suirbasejqe.Éálcúlo;semelhante h  do ÍGMS, o irn- 
pçrlante,eftçdq,^ Ityqpe^jitõniq Carrozza, “Natu-

raçâó de reçurtos niihcrais. Sua manifesta inconsti- 
t(ifcíonâlldade,' '< Revistado Progràma de Pth-Gra- 
duaçAo tmlDlreito’-*t PUC/SP 2/300-344,São Pau
lo, Max (.ipnonad, Nas palavras deste jurista, "trata- 
se dc um imposto sobre o resultado da comçrcializa- 
çáo dos recursos minerais (ele nasce no momento da 
venda da substância mjncral). Imposto que. nSo es
tando, arrolado no art. 153 da CF, só pode buscar seu 
fundamento de validade no nrt. 154,1, do mesmo 
biplomat Májnó. (,!.). Portanto, n compensação f i 
nanceira petti exploração de recursos minerais foi 
criada dentro da chamada competlncia residual da 
União. É um1 imposto qòe, por sua finalidade (com
pensar os Estados, os Municípios, o Distrito Federal 
e .o Pepartamento NacipnaJ.dc ProduçSo Minera] — 
D.NPM), podescr ̂ i f f o  por, contríbuiçdo de inter
venção no dpmtnio ccórtftmico. (...). Um imposto, 
acrescéhuimbs) qúè, infelizmente, não possa peio tes
te da constituciqnalidade. já que cumulativo e cria
do por meio de lei ordinária (e nSo de lei comple
mentar)" (p.,329). No mesmo sentido Alberto Xavier: 
“Ora, se a compensação fjnanceira é um tributo ;— 
como làicamente sé demonstrou —, impõe-se con
cluir'pela incdnstitucionalidádc da Lei n. 7.990/89, 
peto falo de ler criado um verdadeiro imposto, para 
além daenumeçaç&o taxptivaçios Cínicos trjbutos que 
popem jnçidir opbreaj atividades de mineração” (ob. 
cit;, p! Í9). Wald; Scártezzini (1999, p ' 170): “Cote- 
jándo-se a compensaçSo financeira com a definição 
de tributo .dada peloart. 3* do CTN, conclui-se que, 
indubitavelmente, tijatp-se de um tributo”. Também 
Káren Alvarenga dç Oliveira ("CompensaçSo finan
ceira óu um novo tributo)", Instituto Brasileiro de 
MioeraçSo, VI Congresso Brasileiro de Mineração, 
Salvador, 15-18.8.95, inédito, pp. 160 e 161): “A 
•compensaçSo financeira* instituída pela Lei n. 
7.990/89, apesar do nome que lhe foi dado e a men- 
çito do art. 20, { I*, da CF/88, é um tributo, pois 
preenche todos os requisitos do nrt. 3’ do CTN. NSo 
pode o legislador ordinário sc servir dc um nome — 
‘compensação financeira’ — para maquiar um con
teúdo identificado como tributo". Esta mesma auto
ra, enibasada na doutrina de Geraldo Aialiba. con-

do-se-lhc, por conseguinte, 0  regime tribu
tário, com suas limitações, princípios, com 
dições e pre ssupostos. Em que pese à autori
dade dos argumentadores, ousamos divergir.

Se formos seguir a lógica pela qúal 
toda èspécie de receita pública, prevista em 
lei, que não constitua sanção de ato ilícito, 
possua “fato gerador”, “basé de cálculo” e 
“alíquota” e seja exigida como uma presta- 
ção pecuniária compulsória, invariavelmen
te, tenha ai fisionomia de  tributo, nos ter
mos dó art: 39 do GTN,5* portanto, toda e 
qualquer receita pública (foros; laudêmios, 
preços públicos etc.)’será, doravante, es
pécie de "tributo”,

Para efeito da qualificação atribuível a 
uma dada éspécie dè receita, a enucleação 
do cóncéitO de “tributo” deve ser buscada 
de modo a  permitir, pela necessária distin
ção entre esta e as demais lorrnas de recei
tas públ icas, a respectiva demarcação mate
rial aplicável (impostos, taxas, contribuições 
etc.) e a sua inserção no campo normativo 
inerente ao “regime jurídico-tributário”.

A extrema variedade dás definições 
propostas pela doutrina bem exprime a in
certeza dogmática què, às vézes induzida 
por acrílica transposição, ainda reina em 
tomo deAe conceito, até o ponto de se che
gar a contestar a possibilidade de se assu
mir;'com base nó Direito Positivo, uma 
noção unitária de tributo.

De qualquer sorte, seja qual fpr cons
trução lingüística acolhida para a enuncia
ção da definição do “tributo” algumas

clui que a respectiva espécie tributária teria um tri
buto náo vinculado, e, portanto, um imposto.

38. A esta condusáo chega o inexcedível pro
fessor Alberto Xavier (ob. cit., p. 10), de quem. com 
o devido respeito, ousamos declinar a opiniSo, quan
do diz que: “(...) pode desde já concluir-se pela na
tureza tributária dos presiaç&cs em causa, pois os seus 
traços essenciais se subsumem por inteiro no con
ceito dc tributo dado pelo art. 3 ' do CTN”.

39. Acompanhamos 0 professor José Juan Fer
reiro Lapatza quando diz: ”No pretendo, desde luego, 
dar ima ’micva’ dcfmición dc tributo que dé por ‘su
peradas’ las que antes hc transcrito. Tal pretcnsión 
dc ’supcración’. palabta tan frecuente como frívola 
y acientlficamcnie empleada cn nuestra literatura
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características que lhe são peculiares de
vem constar da formulação que se adote, 
quais sejam: natureza pecuniária; regime 
jurídico de direito público; que não se cons
titua em penalidade aplicável a ilícito; pres
tação compulsória — mas todas essas so
mente serão válidas para a devida distin
ção se tal prestação for previamente qualU 
ficada como receita derivada, proveniente^ 
do patrimônio privado para o Estado sem 
qualquervinculação, direta ou indireta, com 
o uso do patrimônio público ou transferên
cia de receitas. .

Transplantando essas ponderações 
para a seara da participação governamen
tal em comento, vimos de ver que, não obs
tante as várias identidades verificáveis en
tre ela e a noção corrente de tributo, com 
esta não se confunde, por se qualificar pre
liminarmente como uma receita pública tí
pica, autônoma, independente da noção de 
tributo ,40 assim como da noção de preço 
público e de indenização.

É que esquecem os tributarístas que a 
especialidade deles encontra-se encastelada 
numa plataforma mais ampla, a “atividade

jurídico-tributaria par» referirse a teorias ya antes 
elaboradas, no está en mi propósito". (...) también la 
Ciência del De ree ho e i un saber ocumulMivo. Sólo 
de modo infrequente se 'supera' una teoria ya con
solidada, forzando su abandòno cuando se demuestra 
que no es coherente con la organización jurídica de 
una sociedad que el Dprecho irata de explicar y 
nvejorar" (“La de.fi hicióli de tributo", Rerlsta Latino- 
americana de D'erecho Tributario V 158 e  159, Ma
dri. Marciai Pons/ILADT, 1997).

40. Para Aurélio Seixas Filho: “O que descarac
teriza totalmente a com pensalo financeira de ser 
um tributo <ou contribuitilo para intervenção no do
minio económico) é que a causa de seu pagamento i  
a exploração (lavra, extração, industrialização e ven
da) de um bem público, de um bem pericnccnte & 
União Federal, e nâo a venda ou circulação econó
mica de uma mercadoria ou produto de propriedade 
do explorador do bem público" ("A natureza jurídi
ca da compensação financeira por exploração de re
cursos minerais”. Grandes Questões atuais do Di
reito Tributàrio, São Pnulo, Dialética, sctcmbro/98. 
p. 33). Essa afirmação somente é aceitável porque 
para este autor seria a compensação financeira um 
“preço público", a ser exigido proporcionalmente ao 
resultado dessa exploração, conforme determinação

financeirado Estado”, objeto de estudo do 
“Direito Financeiro”, onde'a contabilidade 
pública tem seu releVo e importância, mes
mo se insistam em  desconhecer óu, quando 
menos, negar süa importância.-’ >

Ademais, sèiia detódò inconstitucio
nal a qualificação désta receita td iríó  um 
tributo, classificsdònà‘éspábie<j«í4iirbpos- 
to”, porquanto o  mèsrríâ teHa^destinaçâo 
áfetada, o qite a própriaCF, no’krt'.'TÍ57; IV, 
veda, peremptoriamente; a^ itô tilà^ão de 
receita de imposto a órgão, fundo Ou des
pesa',*' no caso, à despesa com a transfe
rência corrente para os órgãos da Adminis
tração direta e com a transferência de re
ceita para as pessoas políticas beneficiárias.

5.3.Í. 1, A còmperisação financeira 
como còriinbuiçãò de intervenção no doiní- 
nióecònôiWfcò: aihdaíwâtnbito das prdpòs- 
tasdeqúálíncaçáodáreferidacómpérisação 
íinancéijá cómo tribútp, destaca-se a jprOpos- 
ta do eminfcrite Roque Carrázza, no sentido 
dfc cbnsidetiíá comò uttia côninbijifcõo de 
intérvençãò 'tio 'dam(ruoíconõrnièi>. " u-i •nc.s-wd - -c Tipi •■.

'Após enquadrar.ajrçferrda compensa
ção financeira nojcopçeito de tributon . e 
individualizá-la como sendo um tributo não 
vinculado, oü, nielhor, um imposto*3 que

4 1. "Arl. 167. Sãó vedados: (...); IV — a vincu- 
lação de receita de impòslo aórgão, fundo ou despe
so, ressalvadas a repartiçãp do produto da arrecada
ção dos impostos a,que se referem os artr. 158 (fR, 
ÍTR.JPVJiè. ICMS) e Í 5 9  (ÍR È IPl),ú  destinaçãó de 
recÚr^'para'manútençáò édèsenvbivírnentbdo en
sino. comò déietminaáb pelo atr.212, e á prestação 
de garantias bs operaçócs de crédito por antecipação 
de receito, preyútas no ari. 165, 5 8*, bem assim o 
disposto, po i  4 ' deste. asligo" (grifado e  anotado).

42. CarrázaJ I 992, pp. 321 é 322.
43! íbidehi, p. 327. Nada Obstante o renomado 

professor, ségunido nos parece,- incorrer numa con
tradição mais adiante, ao  dizer què: “Imposto, sem 
dúvida, nada obstante lenha sido denominado com 
pensação financeira, porque vinculado ex rigare 
inris ao ressarcimento (xic) aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, bem como a órgão da Ad
ministração direta da União (u Departamento Nacio
nal de Produção Mineral — DNPM), pela explora
ção de recursos minerais” . Não aceitamos a possibi
lidade de haver iributo com fim de indenização. E 
nvnis adiante: "Um imixvstn — iznwrmmra - ——
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teria como hipótese de incidência a venda, 
pela empresa, de produto mineral e como 
base de cálculo o “faturamento líquido das 
empresas”, cuja receita teria como finali
dade ressarcir (sic) financeiramente os Es
tados, os Municípios, o Distrito Federal e 
órgãos públicos, o ilustre professor conclui 
entendendo que a compensação financeira 
preencheria os requisitos de uma.autêntica 
contribuição spcial de intervenção no do
mínio econômico.

■>-, Este esforço teórico da tese proposta 
é justificado pelo seu autor como forma de 
argumentaÇão em favor da mconstituciona- 
lidade da referida compensação financei
ra, ctímo de fato conclui pela sua inexigi- 
bilidade, entendendo que sua instituição 
desobedecera ao regime tributário, particu
larmente por se tratar de um tributo cumu- 
ltttíyo, ppssuir hipótese de incidência e base 
dtVjijçulo jdênticas ^ de tributo já  existen- 

o ICMS —, pela falta de lei 
Complementar para sua instituição, por- 

[ó fpsse exercício de competência ex- 
IHHQntlnária (art. 154,1, da CF) e porque o 

fS$,''5 3°, da CF afastaria sua criação, 
l̂ jda imunidade que contempja. 
ifesmo reconhecendo a elevada supo- 

|'tíÒs argumentos aduzidos pelo pro
voque Carrazza, divergimos da sua 
Janto pelas razões do quanto já  foi 

fctupra, ao cuidarmos da compen- 
anceira como receita originária 

jjte/ (para a União — órgãos da 
çãp direta) e como receita trans- 

(a as pessoas políticas beneficiá- 
lUanto resistamos cm admitir a 
i qual possam Estados e Municí- 
* Cebem esta compensação finan- 

jjíjj.receita transferida, perceber a 
> conseqüência de uma supos- 

ção no domínio econômico”.

k Municipio:, o  Distrito Federal e o De
nti de Produção Mineral (DNPM), 

I de recursos minerais". Definitiva- 
iMdWMo* como compatibilizar esta afirma- 

»*•!«» que o ilustre doutrinatlor tece á 
'tlHWMhrtfr inmpensação financeira como "inde- 

principio da não afetação da rccci- 
MiMIMMÍIMIV pmente no nrt, 167, IV, da CF.

5.3.1.2 Instituição da compensação fi
nanceira por lei ordinária: Constitucionali- 
dade: indagam alguns doutrinadores se a lei 
ordináriaseria o veículo normativo compe
tente para instituir a cobrança da compensa
ção financeira em análise, visto que, em face 
do princípio federativo, por cabér aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios a 
participação nesta receita, poderia surgir al
gum conflito de interesse quanto à consti
tuição e distribuição dessas receitas.

Cõniò afastamos a natureza tributária 
desta receita pública e  porque a Constitui
ção Federal1, previamente, já  estipulara as 
materialidades sobre as quais incidiriam as 
participações governamentais e de tercei
ros e seriam devidas .suas prestações em 
favor das pessoas políticas interessadas, é 
que entendemos ter o legislador da União 
cumprido seu papel por meio do -veículo 
introdutor de normas adequado, qual seja, 
mediante lei ordinária (Leis 7.790/89, 
8.001/89, 9.478/97 etc.).“

E mesmo para aqueles que a tomam 
como espécie de tributo não vejo como ,fos- 
sé possível justificar sua criação por exercí
cio de competência extraordinária, exata
mente porque a Constituição Federal já de
finira as materiSlidades possíveis: operações 
com a exploração de recursos minerais, uti
lização de recursos hídricos para fins de ge
ração de energia elétrica e exploração de 
petróleo, xisto betuminoso e gás natural. A 
base de cálculo possível: o faturamento com 
estas operações de comercialização. O su
jeito ativo: a União41 e os beneficiários.

44. Neste mesmo sentido são virias as deci- 
sdes jurisprudenciais: TRF-1* R., 3* T., AC 
1.222.293-DF, Juiz Tourinho Neto, DJU  25.10.93; 
AC 127.238-DF, Juiz Tourinho Ncio, DJU  23.11.95; 
AMS 134.468-BA. Juiz Fernando Gonçalves, DJU 
1.7.94; AC 128.881-DF, Juiz Olindo Menezes, DJU 
9.5.96; 4* T.. AMS 133.936-DF, Juiz Eustáquio 
Nunes da Silveira, DJU 8.5.97; TRF-5* R.. I* T„ 
AMS 50.298-SE, proc. 95.05.21840-0. Juiz Castro 
Meira. DJU 20.9.96: AMS 51.268-AL. proc. 
95.05.26628-6. Juiz Francisco Falcão,/V I/20.12.96.

45. Neste caso não se aplicaria a imunidade re
ciproca (art. 150, VI, "a", da CF), por scr previsão 
constitucional expressa (art. 20. § le) e porque não se 
caracteriza como "patrimdnio", “renda" ou “servim”
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É que no sistema constitucional brasi
leiro o uso de lei complementar só tem sen
tido, afora os casos previamente indicados 
pelá Constituição como sendo de “matéria" 
própria desta, quando houver qualquer pos
sibilidade de. conflito de competência ou 
para determinar a válida construção de ou
tras normas, como “leis sobre leis”. In casu, 
não existe qualquer conflito,de competên
cia, porquanto a única competência dispo- 
qfvel é a da União, privativamente (art. 22, 
XII, daCF), para tratar da criação da com
pensação a ser paga pela própria União 
Federal, conferida pela Constituição às de
mais pessoas políticas (transferênciade re
ceita), bem como os parâmetros mínimos a 
serem obedecidos para a distribuição das 
correspondentes participações.

5.3.1.3 A compensação financeira e a 
imunidade do art. 155, § 3S, CF: tecidas 
estas considerações históricas, voltemos ao 
seio da CF/ 8 8  para apreciar a relação entre 
o art. 20, § 1*. e o art. 155, § 3®, que assim 
dispõe: “Art. 155. (.,.),§ 3®. À exceção dos 
impostos de què tratam o inciso I, ‘b \*  do 
caput deste artigo e os árts. 153,147 e II,41 

nenhum outro tributo incidirá sobre ope
rações relativas a energia elétrica, combus
tíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e 
minerais no País” (destacamos).

Argumentar que o legislador constitu
cional, ao não incluir a compensação finan
ceira aludida no âmbito do artigo acima, não 
admitiria sua cobrança/sobre as operações 
ali referidas é, de fatò, um contra-senso. Não 
há, e nem pode haver, regras contraditórias 
em nossa Carta Maior, pois o sistema jurídi
co brasileiro não admite a inconstitucionali- 
dade de normas constitucionais, relativamen
te ao conteúdo da Constituição Federal ori- 
ginária. E afirmar que a regra acima repro

46. Imposto sobre operações relativos & circu
lação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
dc transporte interestadual e intcrmunicipal c de co
municação. ainda que as operações e os prestações 
sc iniciem no exlerior — ICMS.

47. Imposto sobre importação de produtos es
trangeiros.

48. Imposto sobre exportação, para o exterior,
dc produtos nacionais nu n nr-.r-n-ili

duzida estaria sendo, ferida por outra regra, 
tão constitucional quanto aquela; equivale
ria a afirmar qiie uma das>duas> regras não 
poderia restar no' OrdenamentO'Supremo.

Em Verdade; com ojáfoidem onstra-
» r ), ' t * \  í ** ' ç5âo supria, este aSsünto não énoV óè o pró

prio' 'àít. 20il y ’T*,'lda 'C F 'iém  £iial;gênese 
derivada 'dás ffclcvânteÜ • 'celeumas* qú e se 
ífftmaram éiri (ofrio do antigÕ/inipòStó úni- 
ctf sobre mmfcrais^*1 ' Síril,' dà CF/ 
67: “Compete à- Uniãó Instituir’impösto 
sobre r (,..);'VJII —  produção, importação, 
circulação, distribuição ou consumo de lu
brificantes e combustíveis líquidos ou ga- 
sosos e de energia elétrica, imposto que 
incidirá uma só Vez sobre qualquer‘dessas 
operações, excluída a incidência de outros 
tributos sóbre elas’\'

ÇÒhfiosb vê, a"cdristrução deste dis- 
pò$itivcrriâò(àèixavã cljdö'sd o imposto 
incidiria um aÜnica vez,ém qíiâlquer uma 
das oper^öesi'Be'modo'ä não incidir nas 
demàis, realizando iifriá h^çum iiíátivida- 
de ;50 ou se, pelo contrário, iricídíriá iirria 
única vez, màsém cada unia dasoperações 
referidas,- autonomamente con sideradas.31 

É clizer, noutro gíro: cada umá delás pode
ria suportar apenas uma incidência, mas 
todas seriam cumulativamente tributáveis.32

>. : -I

49. Miguel Reale, “Direito dos Estados à por- 
ticipaçUo no produto da arrecádaçSo do iniposto úni
co. sobre lubrificai) |es e  combustíveis” , RDP 72/54- 
39, a: XVII,'Sào Paoio. Edr-RT, õúlubro-dezembro/ 
84; José SouíoMaior Borges, ■■Participaçío dos Es
tados no produto da arrecadação do imposto dnico 
sobre Ju brificantes.c combtistiyeis’M tD i’ 69/86-100. 
ã. X V II.S ão P au lo . Ed. RT, janéird-m orço/84; 
Luciòno Benévolo Andrade, “Direito' dós Esiàdòs e 
Municípios no produto da arrecodaçãodoimposlo 
único sobre energia elétrica", RDP 70/100-115, a. 
XVII, SBo Paulo, Ed. RT, abril-junho/84; Hely Lopes 
Meirelles; “Direito dosEslados à participação no im
posto único sobre energia elétrica”, RDP  69/73-78, 
a. XVII, São Paulo, Ed. RT. janeiro-março/84.

30. Assim entendia Rubens Comes de Sousa, 
Aspectos do Imposln Único sobre Minerais, Salva
dor. 1971, pp. 56 e 57.

51. Opinião dc Aliomar Baleeiro, Diseilo Tri
butário Brasileiro, 10* ed.. Rio, Forense, 1981, pp. 
316 c 317.

52. Cf. José Souto Maior Borges, ob. eil., p.
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Naatual Constituição de 1988 o cons
tituinte procurou resolver'este problema 
aplicando uma incidência fiscal cumulati
va nas fases de importação ou.de exporta
ção e de circulação,, distribuição ou con
sumo, adotando, para efeito dé.repartição 
do produto da receita, o seguipte critério: 
para a União, p , im ^ fo  de.tmpprtação e o 
de exportação; para ós Estados, o.ICMS, 
no qual os .Jvlunicípios pàrticipãm do pro
duto (art. 158,JV, dá CF)! ' .•• * - •' -'i *■

Quanto.à fjase de, produção, ujmayez 
que a Uniãojáse beneficia com o;‘domínio 
dos bens e, ganhos típicos;a estçs yincula- 
dos, cptno bônus deassjnatura para o con
trato dç concessão licitado etc.* para com
por o quadro da discriminação .de rendas, 
estabeleceu o constituinte a obrigação à 
União de pagar, alternativamente, uma com
pensação financeira ou umaparjicipação/io 
resultado da exploração aos Estados, Dis
trito Federal, Municípios ou órgãos da Ad
ministração direta Federal, sob a forma de 
receita transferida.

.  ̂Dessemodo, a disposição constitucio
nal do art. 155* §3®,4a CF,.no,que possui 
de imunidade,?3 não çonflita corqp art, 2 0 , 
8  le, da ÇF, na medida eirpque a participa
ção governamental não tem natureza tribu
tária —  haja vista tratar-se de uma receita 
transferida inerente à discriminação cons
titucional de rendas, e não de uma receita 
derivada. Ou seja, em.vedar á incidência 
de outros tributos no art. 155,5 3#, não está 
a Constituição Federal afastando.a aplica
ção daquela participação, justo porque de 
tributo não se trata, mas simttç éspéciè de 
receita própria. E,adargumentandum, rpes- 
mo que fosse tributo, como a Constituição

53. Entende o professor Roque Carrazza que, 
neste coso.nSo foi criada qualquer imunidade tribu
tária ("Natureza jurídica da compensaçSo financei
ra pela expioraçSo de recursos minerais. Sua mani
festa ineonstitucionalidade", Revista da Programa 
de Pós-Graduação em Direito— PUC/SP 2/333, S5o 
Paulo, Mox Limonad. E. mais adiante:"(...) a UniSo. 
usando o nomen iuris compensação financeira. 
criou, nn verdade, utn novo imposto sobre operações 
relativas a minerais. Malferiu, igualmente, o 5 3’ do 
art. 155 da C F’.

Federal já prevê, cumulativamente, a cobran
ça da mencionada compensação, de modo 
algum* caberia argüir a existência de um 
eventual conflito de normas para este caso.

5.3.1.4 Princípio da segurança jurídi
ca. Não aplicação do regime tributário. A 
manutenção dá eq uação econômico-finan
ceira do cotítrato de concessão: como-já 
adiàqtàmos, não está a cobrança da com- 
pepsaçâò financeira sujeita às liniitàções ao 
p o d e r e lributaf,comb ifinunldades, prin
cipiò Háántèriondadé; princípio da cáp>á- 
Cidáde cÒpVrìb'utivà  ̂hãó^curiiulatiyidáde e 
òütrps./.Más issò' não podé servii- de preìtéx- 
tò:pala qüé:a'Ümãõ, 'aò seu alvfedrió. crie 
nóvás obrigações otút ’aumente demasiada
mente ás já  existentes, em face da necessá
ria manutenção da equação ecòriôínicó'-fi
nanceira do contrato de concesSão ftrma- 
do, que deve preservar, como garantia da 
segurança jurídica que deve propiciar àos 
concessionários. ' =

A concessão de uso de bem público, 
diferentemente da permissão e dá autoriza
ção, é ato bilatéral, “é ti çcfoirato 'adminis
trativo pêlo qbal, como o nóme já  o indica, 
a Administração trespassa a alguém o uso 
de um bçm público pára uma finalidade 
específica.

Como é sabido, a Administração tem 
o poder de alterar os têrpiós pactuados no 
contrato administrativo^ e até mesmo de 
extinguir o contrato, unilateralmente. Tais 
prerrogativas denotam a supremacia da 
Administração^pública, e são necessárias 
na medida em que o contrato administrati
vo, çm última análise, visa à satisfação de 
interesses dá coletividade, e não de um ou 
poucos particulares.

No entanto, estas reservas não podem 
chegar ao ponto de afetar a proteção do 
contratado, cuja máxima expressão está no 
equilíbrio econõmico-ftnanceiro, que deve

54. Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso 
de Diretto Admìnìsirtriivo, 10* cd., Sâo Paulo, 
Malheiros Editores, 1998, p. 580. Também: Mario 
Sylvia Zanella Di Pietro, Ufo Privativo de Bem Pii- 
hiictt por Ponictiiur, Sào Paulo, Ed. RT, 1983, p. 88.
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ser respeitado. A esse propósito, diz Celso 
Antônio Bandeira de Mello:

“Aliás, a garantia do contratado ao 
equilíbrio econômico-financeiro do còntra- 
to administrativo não poderia ser afetada 
nem mesmo por lei. É o que resulta de dis- 
positivo constitucional, o art. 37, XXI, pois 
serãò contratados com cláusulas que esta- 
beleçam obrigações de pagamento, manti- tjj 
das as condições efetivas da proposta. (...).

“De outra parte, o equilíbrio econômi
co-financeiro está abrigado, ainda, por ou
tro dispositivo constitucional: o art. 59, 
XXXVI, segundo o qual ‘a lei não prejudica
rá o  direito adquirido, o ato jurídico perfei
to e a coisa julgada’. A equação econômi- 
co-financeira contratual 6 um direito adqui
rido do contratado, de tal sorte qué normas 
a ele sucessivas não poderiam afetá-lo. " 55

O equilíbrio econômico-financeiro é o 
princípio que protege o contratado de even
tuais tentativas dc arbitrariedades da Admi
nistração Pública no tocante ao aumento dos 
encargos.5* E mesmo que estes sejam per-

55. Ob. cit., p. 405.
56. Para resolver este problema o Legislativo 

do Peni, mediante o art. 63 da Lei 26.221 — Lty  
Orgànica de Hidrocarburos — , mesmo se de um 
modo que julgamos inadequado, estabeleceu que o 
Estado deve garantir ao contratante que o “regime 
tributário“ vigente à data de celebratilo do contraio 
será riiántido inalterado durante a vlgtncia do mes
mo, para efeito de cada contrato. Segundo a doutri
na peruana "regime tributário” equivale ao conjunto 
de tributos vigentes em um pafs em determinada èpo
ca (distinto, pois, do conceito de "sistema tributá
rio”, que corresponde às normas sobre o fenómeno 
tributàrio). Conforme Jorge Brovo Cucci, importan
te tributorista de Lima: "En reloción a los cláusulas 
dc estnbilidad tributaria, su fundamento constitucio
nal se encuenlra dado por ei segundo párrofo dei art. 
62* de la Constitución Politica del Peni, que seAala: 
'Mediante contratos-lcy, ei Estado puede eslnblecer 
garantias y  otorgar segundados. No pueden ser mo
dificados legislativamente (...)’. Una vez celebrado 
un contrato de estabilidad tributaria al amparo de la 
Ley n. 26.221, el régimen tributario del beneficiario 
queda 'congelado' cxccpto en cl caso del IVA en el 
cuoi sólo se goranliza su naturale/a Irasladablc" (in
formação transmitida por e-muil). Para outras consi- 
dernçócs a este respeito: Rosanna Brigneti Barbis, 
"Estabilidad tributaria en los contratos pclroleros:

pe trados pór lei nãó poderão ser admitidos.57 

Desse modo, vedada está a possibilidade de 
o Estado criar adicionais1 às participações 
governamentais e de terceiros, bèm como 
ampliar os custos -dos concessiòn ári os ao 
arrepio daquarttó-disponha o :COntrato de 
concessãoem vigor,’sob pénadeprüticar ato 
dè todo ilegítimo b inconstitucional; por fe
rir a equação econômico-flnancéira do con
trato, o  que deve ser ImediatànMíJite corrigi
do, administrativa ou judicialmente:5*” v

5.3.2A compensação firianiceira como 
indenização. Crítica —- Segundo Ricardo 
Lobo Torres* as compensações financei
ras teriam a natureza de indenização pela 
perda de recursos naturais situados nos res
pectivos territórios pu de contraprestação 
pelas despesas que as empresas explorado
ras de recursos naturais causam aos respec
tivos Poderes Públicos estaduais e/ou mu
nicipais — dispêndios com a infra-estrutu
ra, necessária, de bens, serviços ^assistên
cia à  população envojvida na mesma.,.

No mesmo sentido, ao comentar ,o § 
1* do art. 20do texto constitucional, Regi
na Helena Costa diz: “A compensação fi
nanceira constitucionalmente prevista pos
sui natureza indenizatória. Ainda que a pro
priedade dos recursos minerais, inclusive 
os do subsojo, pertença à.União (arL 2 0 ,

Privados 3/29-31, a  3, Lima, Universidad de San 
Martin de Ponta, 1998.

57. Neptc sentido, também: Eros Roberto Grau. 
“Principio, da equivalência e o equilibrio económico 
e financeiro doa contratos”, RDP 96161 -68, a.,24, SSò 
Poulo, Ed. RT. oul ubro-dezembrcVSX): Celso António 
Bandeira de Mello. “Contrato administrativo. Direito 
no equilíbrio económico e financeiro. Reajustes con
tratuais e os plsaos Cruzado e Bresser” , RDP 90/98- 
114, o. 22, Sio Paulo, Ed, RT, abril-junho/89.

58. Fazendo ver que o principio do equilíbrio 
económico-finaacéiro está vinculado tanto à teoria da 
imprevisão quanto à teoria do foir du prince, sobre 
este diz Jean Riveto: “Qunndoo Poder Público (o prin
cipe) agravo pela sua ocçào as condiçóes do cumpri
mento do contrato, pode scr obrigado a indemnizar o 
contraente A indcnmizoçio t  então integral, quer di
zer, igual no prejuízo sofrido" (Direito Administrati
vo, Coimbra, Almcdina, 1981, p. 149).

59. Carso de Direito Financeiro e Tributário, 
4* ed.. Rio. Reonvnr 1001 „ m  t — w . . .
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IX),npresSupõe a Lçi, Maior,ujn prejuízo 
para aquela pessoa em cujo território se dê 
a respectiva exploração",»Este raciocínio é 
justificado pela autora porquanto,, no seu 
entender, "a ratio do mesrao foi a de garan
tir, às pessoas mencionadas^ ressarcimento 
pela exploração dejpetróleo,ou gás natural, 
de recursos hídricos para.fi nSidç geração de 
energia elétrica,e:de outros,recursos mine- 
rais nos respc«Uyqs:4eirjt<5rio^ sob aforma 
de participaçãori.o resultado dessa explora
ção ou cptnpfnsaç^Q .ftriítiic^.^. (

, Tam hêtn^rleciçõeSt judiciaiqV. «me
atribuem à co(npeosaçã9 5 nat|ceira tal.na- 
tureza i^denizatória, negando-\he o, caráter 
tributário, como estai“

“Tributário— Exploração de recursos 
minerais — Compensação financeira pela 
exploração — Natureza jurídicãi legalida
de e constitucionalidade. -•

“ 1. A compensação financeira paga 
pela exploração de reciirsos minerais, pre
vista na Lei n. 7.990, de 28.12.89, não é 
ilegal nem inconstitucional. Sua cobrança 
representa apenas o cumprimento de um 
mandamento constitucional (art.'2 0 , § l 9).

"2J Não sè' tfátá 'de*íeòéità tributária, 
senão de’umà receita pàtrinióriiá! Originá
ria do Estádo, como réssàrcinieriíò pela 
exploraçãomirieral no seu território.”

Indiscutivelmente, o termo “compen
sação financeira” jnduz a compreensão do 
intérprete a relacionar a significação que se 
pretende indicar com alguma espécie de in
denização pii forma de réssàrcimentofinan- 
ceiro. Nada obstante essa possibilidade, hão 
se pode descurar que o legislador utiliza-se 
sempre de uma linguagem técnica assenta
da em discurso natural. É  a linguagem dos 
que representam o pòVo falandop^rá este, e 
por isso imprecisa, cabendo ao operador do 
Direito a correta manipulação da terminolo

60. “A natureza jurídica da compensação fi
nanceira pela exploração de recursos minerais", 
RTDP 13/128, São Paulo, Malheiros Editores, 1996.

61. Assiin decidiu a I* T. do TRF -5* Região. 
AC 599.310, OJU 20.12.96.

62. TRF-I* R.. 3* T.t AC 93.01.2888 l-8/Di- 
rcilo Financeiro, rei. Juiz Olindo Menezes.

gia usada, identificando os conteúdos nor
mativos para efeito de determinar,o regime 
juríd iço.apl jçáyç) em cada caso. Cojjio assi
nada páúlp,de.Bãrros Carvalho: “Mas, çn- 
qú|mto, d  líc^o, sdjnjríar-^se que p .legislador 
sè.e.xpni^ç, pum^ linguagem jivre,’ nâtural, 
pontilfiada, aqut^alj^de símbolos científi-

sò( do çíf.n^s^ dç( D>ireitp,. Stiá linguagem, 
sobre serléc^ca,

uso

c)usSot.Os^bjenjtsa^ttjços d ay p i|o , não ca
bendo* ppi^tju^quíy, êspècjç dç métni-fz-

cfp ió s^^p  alguém possjii quat.qupr legiti
midade, para ptptender aíguma indenização 
em.face de inundações, lavras, prospecção 
etc., este será o  proprietário, do imóvel afe-

■: .
63. Curso de Direito Tributária. 10* ed.,SAo 

Paulo, Saçaiva, 1998, p. 5.
64. Exemplo dessas confusóes, o Município 

de Ilabira/MG, ãs vésperas dá privatização da Cia 
Vale .do Rio Doce, ajuizou demanda pleiteando a 
declaração de pretenso direito a Uma indenização da 
mi neradora, embasado em est udo elaborado por em
presa de consultoria, no entendimento dç que as ati
vidades de mineração Içvadas. a eleito pcM Cia. Vale 
do Rio Doce foram laivos aos “recursos minerais de 
Itabira“ e a/k, sob o ipanto-dp “desenvolvimento 
sustentável vsç imporia & empresa o Anu; decorren
te de supostas perdas económicas. sofridas pela 
Municipalidade, Corpo se vê, um Município recorre 
ao Judiciário pretendendo ser indenizado pelo Isto 
de as reservas mincrárias localizarem-se no seu 
subsolo, como sc .a atividade estatal, fosse ilicita.e da
nosa aos interessa nacionais, A Cja. .Yole do Rio Doce, 
na contestação. argüiu a impossibilidade jurídica, do 
pedido (a legislação prevê o pagamento pela mi ne
radora do royulty, esqueçendo-se ç  Município de que 
o fenSmeno tributário como atividade estatal se tra
duz no principio da reserva de lei, não havendo em
basamento jurídico op pedido de tndcnjzação, que, 
em liltima nnílise significa inconformismo com a le
gislação tributária que foi imposta nps mineradores). 
Se o solo e o subsolo são considerados bens da Uai Ao, 
não autoriza o ordenamento jurídico vigente hipótese 
de indenização no Município onde geograficamente 
encontra-se o jnzimcnlo mineral, alegando uma su
posta exaustão dos reservas minerários. Este assunto 
cncontra-sc assim relatado e discutido por Geraldo 
C. Braga, Femnndo Serva Café Carvalhaes c Dcncs 
Martins da Costa Lolt (advogados da CVR D) no arti
go “Atividade minerária c indenização ao Município”, 
disponibilizado na Internet.
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lado, pessoa física ou juffdica. Não outro, 
como antecipa a própria legislação.

Neste sentido Alberto Xavier é bem 
esclarecedor, ao dizer: o domínio dos
recufsos minerais pertence exclusivamen
te à União, pelo quê não teria qualquer fun
damento a atribuição de um direito a inde
nização a outros entes políticos não titula
res dos bens em causa”.

Também Adriano Daleffe: “Já que não 
se reconhece direito de propriedade ao Es
tado, ao Município e ao Distrito Federal 
sobre o solo alcançado pela sua delimita
ção territorial, não há lugar para garantir- 
lhe indenização por eventuais danos decor
rentes da exploração mineral. Essa indeni
zação 6 paga ao proprietário do imóvel atin
gido e, na fase de exploração, traduz-se em 
participação ‘nos resultados da lavra’”.

Ademais, indenizações são espécies de 
receitas derivadas e tudo o que já  foi dito e 
virá na seqüência como razões para descon- 
firmar a relação entre esta compensação fi
nanceira,.que. tem natureza própria, segun
do o.nosso entendimento, e o conceito de 
tributo, ou tia espécie de receita derivada, ser
ve, por analogia, para justificara inadequa
ção da qualificação destas participações go
vernamentais como forma de indenização.

5.3.3 A compensação financeira como 
preço público. Critica — Como já foi dito 
em linhas anteriores, a participação gover
namental, para os Estados e Municípios, 
não é ingresso patrimonial porque os bens 
explorados não pertencem a estes; e não se 
trata de preço público, porque não se per
faz qualquer relação jurídica consensual 
que permita à contraprestação ser qualtficá- 
vel como tal. Falta objeto à relação jurídi
ca, por serem os bens da União e ser o pro
duto da exploração comercializado entre o 
concessionário e os respectivos consumi
dores, sem qualquer interferência das par
tes titulares do direito de crédito à partici
pação governamental aludida.

Definitivamente, de preço público não 
se trata.

Se é que sc pode falar cm “preço pú
blico”, nas atuais condições, estes seriam

aqueles praticados nas relações entre o con
cessionário e o consumidor da sua produ
ção, isto é, um preço público proporciona] 
ao valor do benefício, estipulado segundo 
as leis de mercado e consensualmente en
tre as partes, porque assim seriam qualifi
cados os ingressos na contabilidade da 
União, no caso de ausência do contrato de 
concessão, quando esta comercializasse sua 

, produção. COmo o regime da concessão não 
^ a l te ra  a natureza dos pagamentos, estes até 

'poderiam  continuar sendo classificados 
como preços públicos, quanto ao regime 
jurídico aplicável àquelas relações, mas 
sem maiores repercussões práticas, salvo 
aquela de não se imputar o regime das ta
xas às relações jurídicas formadas.

O preço público sempre refere-se às 
coisas, e, às vezes, a serviços de caráter 
comercial ou industrial (transportes, comu
nicações etc.). Por isso, o Estado quando 
cobra preços o faz porque efetua a  venda 
de coisas, entrega unidade de seu patrimô
nio ou os frutos ou produtos desse patri
mônio." Quando presta serviços,.median- 
te preços, o Estado fornece transportes, 
transmite comunicações, distribui água etc.

O conceito de preço público, embora 
muito complexo, pode ser definido como 
sendo uma contraprestação pecuniária, exigi
da segundo os princípios da proporcionali
dade e da consensualidade, com base no dis
positivo constitucional que autoriza a inter
venção no domínio econômico, o monopó
lio ou a  concessão ou permissão de serviço 
público que não seja remunerável por taxa.

Dois princípios, pois, aplicam-se à sua 
construção conceituai: o da proporcionali
dade e o da consensualidade.

Pelo princípio da consensualidade só 
poderíamos admitir ser a compensação fi
nanceira uma espécie de preço público “  se

65. Boleeiro, 1992, p. 122.
66. Segundo A. The odoro Nascimento preço 

público i  a "quantia qoe representa pagamento pela 
utilizaçSo e consumo de serviço ou produto, de na
tureza comercial ou industrial, que o Estado forne
ce, ou que representa pagamento pela aquisiçüo do 
direito de propriedade ou de uso e gozo de bem pú-
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a contraprestação proporcional pelo uso de 
patrimônio público; com base nos resulta
dos da exploração, fosse devida ex voluntate 
pelos concessionários,” < por força do con
trato de cohcessão, à União, a quem os bens 
pertencem. Masnão é isso o que ocorre.

Ó outro princfpio fundamental que 
rcge’ö'pre'^p público é o da proporcionali- 
dâm t& iéü bib&ffcib, pélótyiral cada cida- 
dÜb devevd<íèperidèr récürsos idênticos ao 
Í5fcnèffèib1'òbál rècfebidó coih'ã entrega de 
sé^i^bS pd^KdoS’. eóÂí.âeòbflança de pre- 
’̂tís piôbliéoibúfárifáídéVe^Meinpresas 

eLos öfgäbs'eätatäis'^a^ntiKä justä rèinu- 
néláÇãó''dd,!è'ápilíâl investido através do 
igúál ifàtM énto doS uténtes do serviço, o 
que é consHgúidò péla adequada propor
ção entre serviço consumido e preço pago.

De fato, como argumentam alguns, 
existe cláusula própria do contrato de con
cessão que prevê o pagamento dos royalties 
pelo concessionário aos Estados, Distrito 
Federal, Municípios e órgãos da Adminis- 
traçãb direta da União. Contudo, a fonte que 
determina á respectiva exigibilidade não é 
o' d Sn t íá tb pçrse': 'mas alei (federal) que os 
instituiu, j£ lóqüê hãóárepôdé falarfcmli- 
vre kcordq dd vontades suficiente pára de
sencadeara formação de um regime jurídi
co típico de'preços públicos, porquanto o 
contrato qpe persiste é o de concessão e se 
estabelece entre a União e os concessioná
rios, e  não entre estes e os entes governa
mentais titulares da participação.

Melhor dizendo, a obrigação de pa
gar ó còrrèspèctivo não tem como fonte o

blico dominial” (“Preços, laxas e parafiscal idade", 
in Aliomar Baleeiro (coo(di). Tratado de Direito Tri
butário BrasiUiro, v. VII, Rio, Forense, 1977, p. 8.

67. Neste'sentido Corrnzzárl(Í992, p. 320): 
"Não se Cogita, ãqlii, de nenhum contrato (ato de 
vontade), do qual deriva —r para quem explora, me
diante concessão ou autorização, recursos minerais 
— o dever de efetuar o  pagamento da predita cnm- 
pensução finunceira”. Também Wald: Scartezzini 
(1999, p. 168): ''Evidentemente, inexiste qualquer 
imposição contratual no tocante & compensação fi
nanceira. pois não há tralativa entre as portes inte
ressadas, uina vez que a determinação vem do texto 
constitucional, que acrescenta ser a compensação 
assegurada nos termos da lei''.

próprio íícòntrato de concessão”,6* na me
dida que a correspondente prestação deri
va de expressa disposição legal (federal), 
segundo a, competência definida no texto 
constitucional.cuja regra-matri z tpipa.como 
sujeito passiyq tprjo e qualquer sujeito que 
mantenKq cqptrato de exploração,comercial 
sobre algiqrj daqueles, bens que componham 
a respectiva materialidade: petróleo, miné
rio ou recqrsos hídricos, para produção de1 i.*l V.H' ‘I Y. l,‘l * ,llt ' • i 1 , II t ^ *energia elétnca.

.4uv» > ,v * • .
&. AsUipÓtesesdeirículência '

":da compensàçãofinánceira ' :
* • )í  ;««  ■ :r-:c i ilá íij f{ t -,
, Cqiqose yê, ajÇopstituição.estabele- 

ceu pare.t(lÚ ^ í^ .jf .|^ ^b jt|^ á ^ 6  (Jp-criação 
de uma pajiicipação,,de ç^infio jpatqmqpial, 
desti n ada aos dejnaís e ntes politi còs ,emface 
da explprpção dpteçqrsos m ineraís, utiliza
ção de recursos hídricos para fins de gera
ção de energia elétrica, éxploração de pe
tróleo, xisto betuhVmosó é gás natural, de
vendo o Congresso Nacionalí énquánto ór
gão legislador daqúélá pèssóá política, pre
ver qúal das duas modâljdádés de participa
ção deveria ser adolàdàéínn cada caso,' alter
nativamente,' U’ compbíisáçló financeira bu 
pâHicipáçãòÍfos HfáÜltMós:- * • ' '

'■ Nò exercício desia permissão consti- 
tucional, òjÈòngresso Nacionál preferiu 
instituir as respecti vas compensaçõesfinan
ceiras, variando a sua regfa-matriz de inci
dência segundo a materialidade das formas 
de exploração de recufrsos,' através da Lei
7.990, de 28.12.89; complementada e mo
dificada pela Lei 8.001; de 13.3.90, e regu
lamentada pelo Decreto f, de 11:1.91.

Esses diplomas normativos criaram in 
abstracto, portanto, obrigações patrimoniais 
originárias, típicas dê Direito Financeiro, 
dirigidas aos fespec ti vos concessionários.

6. /  Compensação pela utilização 
de recursos hídricos

A primeira espécie de compensação 
financeira dc que cuidaremos 6 a devida

68. Este é falo jurígeno necessário para de
sencadear o dever dc pagar o bônus pela assinatura 
do emirato, que é bem oulra coisa.
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pela utilização de recurços hídricos, para 
fins de geração de emergia elétrica.

O valor devido a título desta compen
sação pela utilização de recursos hídricos, 
para 'fins de geração de energia elétrica, 
varia, a depender se a energia é produzida 
por concessionárias ou se é de uso privati
vo do produtor, e as frações a que os bene
ficiários da compensação financeira de uma 
determinada üsina terão direito serão cal
culadas de acordo com fórmulas específi
cas, segundo o titular do benefício, nos ter
mos do art. 8 * do Decreto 1/91.

No primeiro caso será de 6% sobre o 
valor da energia produzida, a ser paga pe
los concessionários de serviço de energia 
elétrica aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios em cujos territórios se lo
calizarem instalações destinadas à produ
ção de energia elétrica, ou que tenham áreas 
invadidas por águas dos respectivos reser
vatórios (Lei 7.990/89, art. 2®). A c o m p e n 
sação financeira neste caso somente é de
vida cpm o aproveitamento externo da ener
gia produzida, isto é, quando esta energia é 
vendida para o público.

Sendo para uso privativo de produtor 
(autoconsumo), a energia elétrica de origem

hídrica será gravada, também, com a apli
cação de um fátor de 6 %, nas mesmas con
dições e preços do concessionário do ser
viço público local, quando (i) houver ex
cedentes de energia e esta for aproveitada 
para uso externo de serviço público e (ii) a 
instalação consumidora estiver, em outro 
Estado da Federação, hipótese na qual a 
compensação será devida aos Estados e aos 

^  Jváunicípios em que se localizarem as insta- 
(jpções de geração de energia elétrica (Lei 
7.990/89, art. 3», e  Decreto 1/91, art. 3«).

Quanto ao art. 2®, acima citado, a com
pensação financeira será paga, mensalmen
te, pelas concessionárias distribuidoras de 
energia elétrica, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, em cujos territó
rios se localizarem instalações destinadas 
à produção de energia elétrica ou que te
nham áreas invadidas por águas dos respec
tivos reservatórios, bem assim aos órgãos 
da Administração direta vinculados com 
esta exploração, como é o caso da Secreta
ria de Ciência e Tecnologia, ANEEL etc.

Em face da menor complexidade, 
pode-se assim representar, didaticamente, 
a estrutura da norma imposi ti va dessa com
pensação financeira:

CRITÉRIOS ELEMENTOS

j HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA — FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO (FATO GERADOR) |

Critério material Utilização de recursos hídricos, para fins de geração de energia 
elétrica por concessionárias

* Somente é devida com o aproveitamento externo da energia 
produzida, isto é, quando esta energia é vendida para o público

Critério espacial Território nacional
Critério temporal Mensalmente

1 CONSEQÜENTE— RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA f

Sujeito ativo União
* Beneficiários — Estados (45%) e Municípios (45%) em cujos 

territórios se localizarem instalações destinadas à produção de 
energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por águas dos 
respectivos reservatórios (Lei 7.990/89, art. 2S), Distrito Fede
ral (90%), Ministério das Minas c Energias (8%) e SCT (2%)

c o n tin u a
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CÓNSEQÜÈNTE — RELAÇÃO JURÌDICA'TOIBUTARIA

Sujeito passivo Concessionárias distribuidoras de energia elétrica e autoprodutor 
(dentro de certas condições)' ’t>”

Prestação1—’ 
base de cálculo ” •

.-.v .!
• • ” *i

, ! :j : 1 . .!• •!

‘Valor da energia produzida (produto da energia de origem hídrica 
'éfelivamente Verificada;, medida cm rtiejawaií-hora, multiplicado 
pela Tarifa Atualizada de'Referência'fixada pela ANEEL,]Sobrc 

«todà'a hidreletricidade produzida ino País, com base nas tarifas de 
Üüprinienfo dos sistemas interligados;ireferidos ao barramentoda 

doDecreto lVdeiUili9))«„.. -jt.i,

Prestação r -  alíquota
■W);S SCi:»;?r...i-.-r..-L’ Pii

'6 % (seis por cento) ' “ ‘ 1 a

!> ‘
i: •:*>*. ». UH.

•ti. / Á**>
*.tv

6 .1 .1  A compènpáçifp financèira e a 
“çobrdpçapeíõiiso jfe fççursps híapicós " 
prevista pela Lei ̂ i k f f ^ .p Q m p a l ib i l i^  
<fe -Jr.Cçtm .o advenjo da Lei .91433, de 
8,1.97, que instituiu 'a Política, Napioiiai de 
Recursos Hídricos, foi criada majs uma es
pécie de receita patrimonial devidp pçlo 
aproveitamento dp potenciais hidrçíétricos, 
no âmbito da “outorga de direitos dp uso
de í^dtisbsKídntSbs”. ÍÍVátá-se d a *còbran- 
. .uqtsotjWti:» TWrtvtítCi * ça pelo uso de recursos hl
ndàrli Í9’dà refenda lèi.

1 1.
Importa-nos identificar se há compa- 

ceita é. ãcdnipêrisa-
ífe

drícòs“, prevista

tibilidádeçnL.

ceitas-originárias, da classe, das .patrimo
niais, é com fundamentos de incidênçia se
melhantes; o aprove itamento de |iòtenòiáis 
hidrelétricos. 11

‘As diferenças entre essa' ‘‘cobrança 
pelo uso dé récurSos hídricos” e a compen
sação financeira ficam por conta dos sujei
tos ativos (União ou Estados), da base de 
cálculo a scr definida, mas a respectiva hi
pótese normativa é a mesma.

De imediato, não constatamos qual
quer inconstitucionalidade na manutenção 
cumulativa das duas cobranças. Mas, seja 
como for, a definição dc toda a estrutura 
dessa exação deverá scr estabelecida por 
lei, c não apenas a sua simples criação c 
destino do produto arrecadado, como está 
posto nos arts. 19 a 22 da Lei 9.433/97.

6:2 Compensação financeira 'devida 
pelos àtifntórèsde'diréitos

A CF/8 8 , no seu ârt. 177, V, elevou ao 
nível constitucional o moríopólio dá União 
sobre a pesquisa e a lavra das jazidas dc 
minérios, bem corto o seu enriquecimento, 
o réproccssarnento, â ifidustrializáção e o 
comércio, além de recepcionar 0  Código 
de Mineração, salvo náqíieles dispositivos 
com .ela,incompatíveis, ficando o aprovei
tamento átjgt recursos minerais no País su
jeito ao regime de concessão, e estabele- 

.'c^dp^lfâ^^ípiifederspparáçaq. jurídica 
i -eStrèf̂ rbpH cdaâé  dõVolò d  ̂ proprieda

de mineral (subsolo); é o domfnío da União 
Federal sobre os recursos.minerais. .

Cumprindo competência constitucio
nal, o legislador federal criou a compensa
ção financeira em apreço através da Lei
7.990, de 28.12.89, que foi regulamentada 
pelo Decreto í , de 11.1.91, e  complementa
da e modificada pela Lei 8.001, de 13.3.90.

Quanto aos recursos minerais a com
pensação financeira devida pelos detento
res de direitos minerais a qualquer título 
— CFEM, em decorrência da exploração 
dc recursos minerais, para fins dc aprovei
tamento econômico, será de até 3%M so-

69. "O percentual da compensação, dc acordo 
com as classes de substâncias minerais, será dc: I —
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bre o valor do faturamento liquido resul
tante da venda do produto mineral, obtido 
após 3  última etapa do processo de benefi- 
ciamenton  adotado e antes de sua trans
formação industrial (art. 6 ° da Lei 7.990/ 
89 e  art. 13 do Decreto 1/91).

O critério temporal da incidência ve- 
rifica-se, pois, na safda por venda do pro
duto mineral das áreas da jazida, mina, sa
lina ou de outros depósitos minerais de onde 
provêm, ou de quaisquer estabelecimentos, 
sempre após a última etapa do processo de 
.benefiçiamento adotado e antes de sua 
transformação industrial.

Atividade de exploração de recursos 
minerais significa a retirada de substâncias 
minerais da jazida, mina, salina ou outro 
depósito minera] para fins de aproveitamen
to econômico.

Para efeito do cálculo da compensa
ção financeira, entende-se por faturamen
to líquido o total das receitas de vendas, 
excluídos os tributos incidentes sobre a 
comercialização do produto mineral, as 
despesas de transporte e as de seguros.

Como estatui esse enunciado legal, a 
compensação é devida por quem venha a 
explorar os recursos minerais — detento
res dos direitos minerais (sujeição passi
va). Se essa atividade for executada direta
mente pela titular desses recursos, a União, 
será ela a responsável pela transferência 
.pecuniária aos demais entes estatais; em 
‘contrapartida, sendo exercida a exploração 
pelos concessionários, eles adquirem a 
propriedade da lavra conforme determina
ção constitucional; logo, serão obrigados a 
arcar com os gravames econômicos da com
pensação financeira.

A distribuição da compensação finan
ceira de que trata este artigo, devida men
salmente, será feita da seguinte forma: I — 
23% para os Estados e o Distrito Federal; 
II — 65% para os Municípios; UI — 12% 
para o Departamento Nacional da Produ
ção Mineral (DNOPM71), que destinará 2% 
à proteção ambiental nas regiões minerado- 
ras, por intermédio do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis (IBAMA) ou de outro ór
gão federal competente, que o substituir.

CUITKIUOS ELEMENTOS

j HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA — FATO JURÍDICO TRIBUTARIO (FATO GERADOR) )

C ritério  m aterial Exploração de recursos minerais para f  ns de aproveitamen
to econômico

C ritério  espacial Território nacional

C ritério  temporal Mensalmente c o n tin u a

sio: 3% (trís por cento): II —  ferro, fertilizante, car- 
vSo e demais substâncias minerai s: 2% (dois por cen
to), ressalvado o disposto no inciso IV deste artigo; 
III —  pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, 
caibonados e metais nobres: 0,2% (dois décimos por 
cento); IV — ouro: 1% (um por cento), quando ex
traído por empresas mincradoras, isentos os garim
peiros” (Decreto 1/91, art. 13, } !•).

70. Processo de benefiçiamento significa aque
le realizado por fragmentação, pulverização, classi
ficação, concentração, separação magnética. Dotação, 
homogeneização, aglomeração ou aglutinação, bri- 
quelagcm. nodulação, sinlerização, pclotização, ati
vação, coqueificnção, calcinação, desaguamento. in-

bem como qualquer outro processo de beneficiamen- 
to, ainda que exija adição ou retirada de outras subs
tâncias, desde que não resulte na descaracterização 
mineralógica das substâncias minerais processadas 
ou que não implique stia inclusão no campo de inci
dência do IPI.

7 1 .0  Departamento Nacional de Produção 
Mineral — DNPM foi criado através do Decreto 
23.979, de 8.3.34. Em seguida, em 10.7.34, airavés 
do Dccrcto 24.642. foi promulgado o Oódigo dc Mi
nas, com o qual se modificou substancialmente o 
regime jurídico das minas instituído pela Constitui
ção dc 1891, já que estabeleceu como postulado bá
sico a distinção rnlre a nroncírriade dnc mrídnc -
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1 CONSEQÜENTE — RELAÇÃO'.JURÍDICA TRIBUTÁRIA J
|  Sujeito ativo

1C 
. :»<

■>*..

I.** / •; /tí‘

Uniãor  . {• .. -* ... , 1

* ^feénçficiános ^ ,$ 3 %  para os Estados e o Distrito Fedé- 
os Municípios; 12% para o Kijnfs^rio'das 

" 1 M inis ̂ Energias, que destinará 2% àprotcção ambientai 
* minetádorà$ponrttennédiodo Instituto Bra- 

MeitfíAitibiértte' ò dos'Recursos Nâtüraiá 
■''^Kchby^ycis (IBAMA)fou de outrò órgão federa! coftipe-

2  '""i v
Sujeito passivoo^: ,iiir /P ?,®|,,orÇ**Íp dire^ps!^^pr^n ĵ si^^fíaiqÇíçr' tftiíjq

Prestação ,f .y
— .;;v 
'.t,«{ ■■ / i 't ,  i .*/ ii»

rty^pfiji^ifatjiramehttf lfqüídb'fesúltàWte da vendà''doprbidiii; 
(to  m ^erai, obtido após a última etapá'dd ̂ ròtèssò de bené- 
.,^çJ?vm^tí>,adotado e  antes de súqlrarisformação industrial

Prestação — alíquota»
. . . .  . Tj

' -J* A ■ {"' 'MJ*

Ò.peníentuálda cótó^íisâçâp^de^éordocom^as^clá^èsdè
:Vübsfâh^iàil'mineraiUSérâ de: ’ "  " l’ rí—

-i X ' i s '  |i n m i '  - > >  *-í.■» ■ -.-• , M 
r  — minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio:

1 5fj*5(itíV- v • '■* »• -i
II— reiro. fertilizante, carvão e demais substâncias mine

rais: 2%. ressalvado o disposto no inciso IV deste arti
go:

III— pedras preciosas, pedras .coradas lapidáveis,, carbpç 
i, ; j • nadosem etais nobres; Q,2 ?E>; • . .« ....
. rVrrr-jQ.uio:. 1 %, quando extraídoporempresas- mi neradoras,

Ui?. ' r. V-A.K

*'•''‘6.iÀ ^úark ihèra l.cm en tó t^à l,'fe r
tilizantes e congéneres. Um exèmplò dè ile
galidade e inconstitucionalidade'na exi-. 
'gência da compensação — Quando há in
dustrialização pelo próprio sujeito que

çSo ou aproveitamento industrial. O Código de Mi
nas guardava perfeita compatibilidade com os prin
cípios danovs Girta,'caracterizandó as jazjdas como 
bens imóveis, distintos e nâo integrantes dos terras 
em que se encontravam; e atrelaVa setlaproveitamen
to 4 autorização ou bcohcessSo do Governo Federal. 
Em 1940, por intermídio do Decieto-léi 1.985,- de 
29, de janeiro, foi promulgado o ooVo Código de 
Minas, que, alóm de manter as principais diretrizes 
do Código de 1934, incorporou os princfpios da 
Constituição de 1937, de tal forma que somente bra
sileiros, pessoas naturais ou jurídicas, constituídas 
estas últimas de sócios ou acionistas brasileiros, po
deriam ter o direito de pesquisar ou lavrar. O funcio
namento de sociedades de mineração ficava depen
dente de autorização federal.

' éxploftfc fôvrâ alguns problemàspodém ser 
verificados qúanto à determinação da basé 

,dç c$l.çulo aplicável para efei to da exigibili
dade da referida compensação financeira.

Umá distorção na fase dè exigibilidade 
- desta compensação pode ser vista quandò 
a incidência ocorre sobre água mineral por
quanto a Uníãó entenda qúè ò “fátiiramen- 
io" a que se refere a lei envolve Òacrósci- 
mo de valores que nada têm que ver com o 
produto ou mesmo com o seu beneficiamen- 
to para venda e consumo, como é  o caso 
dos preços de rótulos, tampas e garrafas. E 
o mesmo se diga para as empresas que li
dam com cimento, sal, fertilizantes etc., por 
exemplo, com a agregação do custo dos sa
cos dc empacotamcnlo.

A Lei 7.990/89, art. 69, estabelece que 
o critério temporal da incidência verifica-
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se na saída por venda do produto mineral 
de quaisquer estabelecimentos, sempre 
após a última etapa do processo de benefi- 
ciamento adotado e antes de sua transfor
mação industrial.

O faturamento a que a lei se refere, 
portanto, não 6 o faturamento de bens para 
o consumidor, mas o faturamento para a in
dustrialização.

Ocorre que vem sendo exigido para o 
cálculo dofaturamento líquido, que envol
ve o total das receitas de vendas, excluídos 
os tributos incidentes sobre a comerciali
zação do produto mineral, as despesas de 
transporte e as de seguros, o acréscimo da
queles itens acima referidos, que são agre
gados ao produto na respectiva transforma
ção industrial, para efeito de venda ao con
sumidor.

Esta atitude não tem a menor razão de 
ser, na medida em que essa artificiosa ma
nipulação da base dé cálculo da compens a- 
ção financeira em comento não encontra 
amparo legal e tampouco os agentes admi
nistrativos detêm poder suficiente para 
desqualificar o que a lei originariamente 
determinou, sob o pálio da Constituição, 
para servir como percentual e montante ade
quado à compensação. São reclamos à se
gurança jurídica, pela exigência de certeza 
do direito e cumprimento à fiel repartição 
de competências, que impedem tais tenta
tivas de interferências.

6.2.2 Aproveitamento da substância 
mineral pelo próprio minerador — Uma 
outra questão que atormenta os sujeitos 
obrigados à CFEM é saber se quando o pró
prio titular dos direitos minerários não co
mercializa o produto da exploração, mas o 
trata como insumo do seu processo produ
tivo, aproveitando a substância mineral para 
consumo, transformação ou para ser reme
tido a outro estabelecimento do mesmo ti
tular, mesmo assim, esse montante faria 
parte da base de cálculo da CFEM — fatu
ramento líquido resultante da venda do pro
duto mineral.

O Decreto 1/91, no seu art. 15, pará
grafo único, equipara à saída por venda o

consumo ou a utilização da substância mi
neral cm processo de industrialização rea
lizado dentro das áreas da jazida, mina, sa
lina ou outros depósitos minerais, suas áreas 
limítrofes ou, ainda, em qualquer estabe
lecimento. Não há nada de mais com esta 
equiparação, porquanto o Direito Positivo, 
no seu imanente processo de juridicização, 
vai criando suas próprias realidades.

,-J,<■ O espírito da CFEM não é o de ser um
'trib u to  sobre o consumo”, comò vimos de 
ver, mas uma compensação sobre a “explo
ração minerai”. Se foram explorados 10, 
dos quais 8  foram vendidos e 2  gastos em 
consumo próprio, a incidência deve se dar 
sobre os 1 0 , e não limitadamente aos 8 , re
lativos ao faturamento líquido resultante da 
venda do produto mineral.

Contudo, concordamos em que esta 
equiparação não poderia ser feita em via 
de regulamentação, por decreto, a prescin
dir de lei, sendo, portanto, ilegal a cobran
ça equiparada , '72 e  inconstitucional, por 
cünseguiritè,'pela iriçbntéste agressão à le
galidade (art. §*, II, daCF).

6.3 Compensação financeira •
em face da exploração do petróleo, 
xisto betuminoso e gás natural

Pertencem à União os depósitos de 
petróleo, gás natural e  outros hidrocarbo- 
netos fluidos existentes no território nacio
nal, nele compreendidos a  parte terrestre, 
o mar territorial, a plataforma continental e 
a zona econômica exclusiva.

Nos termos do art. 177 da CF, consti
tuem monopólio da União as seguintes ati
vidades: I — a pesquisa e lavra das jazidas 
de petróleo e gás natural e outros hidrocar- 
bonetos fluidos; II —  a refinação de petró
leo nacional ou estrangeiro; III — a impor
tação e exportação dos produtos e deriva
dos básicos resultantes das atividades pre
vistas nos incisos an teriores; IV — o trans-

72. Para maiores considerações sobre este ar
gumento: Alberlo Xaváer, ob. cif., pp. 24 e 25; 
Adriano Daleffc, ob. cit.. pp. 12*15.
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porte marítimo do petróleo bnilo de origem 
nacional ou de derivados básicos de petró
leo produzidos rio País , bem como o trans
porte, por meio.de conduto, de petróleo 
bruto, seus derivados e de gás natural.

Estas atividades econômicas serão re
guladas e fiscalizadas pela União e pode
rão ser exercidas, riíediabte Concessão ou 
autorização. porerhprfcsas constituídas sob 
as leis brasileiras;.çom sede,e administra
ção no Eaís.i m.Uücno'/ o

yAihéidSnciada cóbraftçáda compen
sação fifitó&ira^rii fácèvd á exploração do 
petfólèy^xisto!bfctüírilno5oe^gás'n aturai, 
devida pelÉ PÍslrâleo BraSileiró S/A 
(PETROBKÁS)é sitas Subsidiáriaí(suj ei
tos pássivos) aos EstadóS; Distrito Federal 
e Municípios, mensalmente, emrríoeda na
cional, a partir da data de início da produ
ção comercial de cada campo, acarretará 
pagamento, até o último dia útil do mês 
subseqüente, em montante correspondente

84

a 1 0 % da produção de petróleo Ou gás na
tural (art. 47 da Lei9.478/96).

Ou seja, o valor dos royalties, devi
dos a cada mês cm relação á cadacanípó, 
será determinado multiplicandò-sè o equi
valente a 1 0 % do volume total da produ
ção rie’ petróleo e gás! natural do campo 
durante esse mês pelos seus respectivos 
preços de referência™ .a - .-

• Os destinatários dos recursos dá com- 
penSaçãofinánceiràsão os seguintes:- Esta- 
dOi^Víunicípios, o DistritO Fedèral, o Minis
tério dá Marinha é a União.- Está úl timá pes- 
sóa política1 perceberecursòsdacompensa- 
çãò financeira, devida em função da extra
ção dos citados recursos da plataforma con
tinental; para compor um fúndo especial,74 

administrado pela Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República, a ser distri
buído a todos os Estados e Municípios. Mas 
neste caso a União está cumprindo um papel 
de mera gestão do'fundo de participação.

CRITÉRIOS ELEMENTOS

|  HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA — FATO jURÍPlÇÒ, JRÍ BÚ.tÁíftíÓ^FAÍp ' |

Critério m aterial - Exploração do petróleo, xisto betuminoso ougás natural

Critérióespàciál íefritórió’nacional g

Critério tem poral Mensalmente

/cÓfíSEOpÈNtÊ — ÉELAÇÀO JURÍDICA TRIBUTÁRIA |

Sujeito- ativo União

* Beneficiários — 70% aos Estados produtores; 20% aos 
Municípios produtores; 10% aos Municípios onde se lo
calizarem instalações marítimas'óu terrestres de embar
que ou desembarque de óleo bruto ou gás natural

Sujeito passivo PETROBRÁS e suas subsid iári as e  concess ionárias

Prestação 
—  base 'de cálculo

Valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás natural 
extraídos

Prestação —  alíquota 5%

73. Preço de referência', preço por unidade 
de volume, expresso cni moeda nacional, para o pe
tróleo (preços livres dos tributos Incidentes sobre a 
venda e, no coso de petróleo embarcado, livre a 
bordo), o gás natural ou o condensado produzido

cm cada campo (cf. arts. 7® c 8* do Dccrelo 2.705, 
de 3.8.98).

74. V. Lei 2.004/53, art. 27. § 4*. com redaçSo 
alterada pela Lei 7.990/89 e regulamentada pelo 
Decreto 1/91, art. 18. V.
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6.3.1 A inclusão dasperdas de petró
leo no volume, total da produção — Prevê 
a Lei 9.478/97, no seu art. 47, § 3*. que a 
queirqa de gás em fiares, em prejuízo de 
sua comercialização, e a perda de produto 
ocorrida sob a responsabi íidade do conces
sionário serão incluídas no volume total da 
produção a ser computada para cálculo dos 
royallies devidos.

Essa previsão encontra-se na cláusula 
11.9 do “contrato de concessão para explo
ração, desenvolvimento e  produção de pe
tróleo e gás natural”, sem prejuízo da apli
cação das sanções administrativas e pecu
niárias cabíveis e até mesmo a própria res
cisão contratual, com a possibilidade de 
ainda responder o concessionário pelas per
das e danos decorrentes de seu inadimple- 
mento e da rescisão, arcando com todas as 
indenizações e compensações estipuladas.

Se não há como argUir a inconstitu- 
cionalidade desta previsão, pelo menos sua 
legitimidade é questionável. Aparece no 
ordenamento mais como uma sanção, so
bre algo de todo inevitável (perda ou quei
ma), do que como uma conveniência ade
quada à própria exploração.

7. Participações especiais aplicáveis 
às atividades de exploração, 
desenvolvimento e produção 
de petróleo e gás natural

Paralelamente à.compensação finan
ceira (royo.lties) devida em face da explo
ração das materíalidades acima aduzidas, a 
Lei 9.478/97 criou uma participação espe
cial (art. 45, III), devida pelos concessio
nários de exploração e produção de petró
leo ou gás natural, quando o edital e o con
trato estabelecerem, nos casos de grande 
volume de produção, ou de grande rentabi- 
I idade, conforme os critérios definidos no 
Decreto 2.705/98, a ser paga, com relação 
a cada campo de uma dada área de conces
são, a partir do trimestre cm que ocorrer a 
data de início da respectiva produção.

Esta participação especial será apl iça
da sobre a receita bruta da produção, dedu

zidos os royálties, os inyesti mentos na ex
ploração, os. custos operacionais^ a depre
ciação e ostnbutòs devidos. ’ 5

Para eftitd de  apüráção dá párticipa- 
ção especial sobre á' produção dè‘pétr6leo 
c de gás natufal serão aplicadasràlíqúotas 
progressivas sobre à  réceiía líquidadápro- 
dução trimestral dé cadáf catfip0 i <1 0 náide- 

jradas as deduções previstás no 9 l*daart. 
da Lei 9.478/97, de acordo com a  loca

lização da lavra, o  número de anos ’de pro
dução e o respectivo volume de produção 
trimestral fiscalizado.

O valor da participação especial será 
apurado trimestralmente por cada conces
sionário e pago até o  último dia útil do mês 
subseqüente a cada trimestre do ano civil, 
cabendo ao concessionário comprovar o 
pagamento, até o quinto dia útil após a data 
dépagamcntp.

Os recursos dá  participação especial 
serão distribuídos na seguinte proporção: I 
—  45% ao Ministério de Minás 6 Energia; 
I I —à 1096 ao Ministério do Meio Ambien
te, dos Recursos Hídricos e. da Amazónia 
Legal; III— 40% para o Estiado onde ocor
rer a produção cm terra, ou cónfrontante 
com a plàtaformá continental onde se rea
lizar a produção; IV  — 10%'pára o Muni
cípio onde ocoiiér a  produção em terra, ou 
c onfròntantc còm a plátafórmacontinental 
onde se realizar a  prodtição.n

- • • í

7.1 A contribuição Jinanceira 
e a “participação especial" 
do petróleo, lnconstitucionalidade 
da cobrança cumulativa

i
Note-se, todavia, que esta parcela pe

cuniária devida tem a mesmà natureza jurí-

75. Portaria 10. de 13.1.99, do Ministério de 
Minas e Energio/ANP —  “Estabelece procedimen
tos para apuraçáo, pelos concessionários das ativi
dades de produção de petróleo, gás natural ou am
bos, da participaçáo especial prevista no arl. 50 (In 
Lei n. 9.478, de 6 de agosto de 1997, que constitui a 
compensaçSo financeira extraordinária devida tri
mestralmente com relação a cada campo, nos casos 
de grande volume de produçáo ou de grande renta-
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dica da compensação financeira suprades- 
crita.o.que nos; leva' a-1 indagai; Estados, 
Municípios eórgãòs'da'Adniir1istração di
reta da Unjão.pi^den){^er:còinpensados si- 
multaneamente,ppj ;ambasi oii£apenas se- 
gundp uma.tJ^.M^-íprxnas, RTBVistás pela 
ConstituiçãpJRedçralX^ajT/Vipflfãp nos re- 
su(tados&<ixphWfãP‘jOü” çoptpensação 
financeitapo/t essAexploraçãp)!

Vejá-s<í 'cómõb^enüriciado 'cónstante 
do art^ fl^ tíD fecrite^O S ^S  éSlá‘expres
so: ,-,k>paiftífcipáÇàí»' éSftècià1 'í>rèvista no 
inciso III do art. 45 d a l i i  ii. tyA lilà s  1997, 
constitui cqmpénsaçãàfinanceirà extraor
dinária: devida pelos:cdncessionários de 
eXploraçãó e produção de petróleo ou gás 
natural; nos casos de grande volume.de pro
dução ou de grande rentabilidade, confor
me os critérios definidos neste Decreto, e 
será paga, com relação a cada campo de 
uma dada área de concessão, a partir do tri - 
mestre em que ocorrer a data de início da 
respectiva produção".

Mister se faz, neste aponto, a análise 
da estrútiirá lógica do texto constitucional:

| "ÁrtJ2 C Í . ' 1 • ■ ; • •
da lei,

^ ^ t M ^ ^ o ^ l ^ t ó . ^ é r ^ i e  aos lylu- 
niçfçips', ^ejij Jjomo, a òrgãps.tia ^dm inis-

«* re
sultado da exploràçjjjp.pe, petróleo ou gás 
natural, de recursÒshfdricos para fins de 
geração de energia elétrica e de outros re
cursos minerais no respectivo território, 
plaiiiforma Continental, mpr territorial ou 
zona econômica exclusiva, ou compensa
ção financeira por essa exploração" (des
tacamos).

Segundo Paulo de Sarros Carvalho711 

o “ou" è um dós operadores lógicos,’ que 
pode ter duas funções: (i)alternativa exclu- 
dente, na qual, verificando-se uma alterna
tiva, a outra fica automaticamente excluí-

bilidade, c dá outras providências" (republicada por 
ler saído com incorreções do original no DOU-l 
14.1.99, DOU l  27.1.99, p. 9).

76. Apontamentos do curso de Lírica Jurídi
ca ministrado no pós-graduação da PPUC/SP. 1998.

dar (\i) alternativa iiicludentefybdcndb sig- 
riificár ‘‘tanto faz uni óU 'ótitró’̂  podéndo 
as durôãl temati vas coexistir*''*^* io.1  ■

| Se’à'dniifirmós aüíiíííiaç.ipdó‘*Óü7'ém  
siià fúií^ãé ‘‘alternati va’éiifclódént'è'^si'n'ta- 
tiéaiVièntéi óVdrbo'qùèf'éie rfeferS'à'^bciisf- 
Vièis; álkbrHatí Vàs' deVlé' c&Vai'éiffijtìgàdcPHl» 
sirigãiayj u'nia’Vèz qtifc' àperiãs UMràl&àl- 
temativas subsistirá. Por buttò^ádtíj tíá- 
tahdm-áe deAdnVinaífunçãodalternhtiva 
includente"; as regras: dé:semântic'à rfequfc* 
rem o! verbo conjugado7io )jíura/.r.h • 

ixi'NÒ lèXtcEébHgtituciõiiàVstíBí áriálisè 
temtíS: álgúma fcóíSa
(e: não ‘‘álglimfcis 'èoi!sáé")'‘'é” asségtíráda. 
ProáSeguindb htV texftí: “(iuy'participação 
nó resultado dá'exploração (J.v)’ 'Su’1 c6m- 
pensáçãó fínancèíra;pórè$Sá’bxplóraçãó,-‘i. 
Note-se qúe há dóiá-sUbátáhtiVôk femini
nos, (i) pàrticipàçãó è (ii)' córtíperisação, 
separados pela partfcula“ou’\  Ei como vi
mos anteriormente, temos um verbo.conju- 
gado no singular. Incorreto s.eria cntender: 
"É asseguradá(,..),ap^cip^çã^np.içsul-
tado da èXpIoraçib;.‘e’ á  cóinpeóSaçãÓ fi-' 
nanceira por essa .exploração”., como bem 
observou Ana Cláudia Akie ytjimi, com 
propriedade.

A composição semântica do disposi
tivo consiituciònal iàdica-n'òs'qtié’lìàò são 
asseguradascònjuntámentéá^àftitíipação 
nos resultàdós'é Wcom'^nsáçaó‘íihártCei- 
ra, mas, sim, que é àssegiifácfá òli á partici- 
paçãonos respl tpdps  ̂<?u acompçnsação fi
nanceira, sendppma ^èludfn'(e'da^cutra,

Neste sentido também Alberto Xavier: 
“Como vimos, a Ç(>r\stiituição Federal pre
viu, assim, dois mecanismos alterpativos 
destinados a criar ume contraprestação com 
fundamento na vantagem econòmica decor
rente da utilização de certos bens do domí
nio público pelos particulares, na modali
dade de uso especial: ou uma participação 
direta nos resultados da exploração, ou uma 
compensação financeira” .77

Ademais, o Decreto 2.705/98, em seus 
arts. 21 c 22, dispõe que a participação es-

77. Ob. cil.. n. 16
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pecial constitui compensação financeira 
extraordinária; no entanto, a lei ordinária 
não estabelece esta natureza para a partici- 
paçãovespecial, razão pela qual dessume- 
se cuidar de uma participação na receita 
bruta de produçãp de petróleo ou gás natu
ral. E  a receita bruta de produção nada mais 
é do que o resultado da exploração. A par
ticipação especial, desse modo, é uma “par
ticipação nos resultados da exploração”, 
cumulativa com a cobrança da CFEM.

Sobre este aspecto assim se pronun
ciou o Exmo. Sr. Juiz Olindo Menezes 
(relator):

“A Constituição Federal assegura aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municí
pios, bem como aos órgãos da Administra
ção direta da União, nos termos da lei, uma 
participação no resultado da exploração dos 
recursos minerais no respectivo território, 
ou uma compensação financeira por essa 
exploração (art. 2 0 , § l9).

“Na linha dessa permissão alternativa 
do constituinte, a Lèi n. 7.990, de 28.12.89, 
optòu pela cobrança da compensação finan
ceira, nada mais fazendo qüe cumprir o 
mandamento constitucional. Podendo op
tar pela participação no resultado da explo
ração, a lei preferiu a  outra alternativa.”7'

E, em outra oportunidade, também o 
Éxmo. Sr. Juiz Osmar Tognolo (relator) : 77 

“(...). Criou, pois, a Constituição duas for
mas de indenizar os entes políticos pela ex
ploração de recursos minerais: ou participa
ção nos resultados da atividade ou compen
sação financeira, deixando à lei, ordinária, e 
não complementar, a disciplina da matéria.

"De sua parte, o legislador desprezou 
a participação no resultado da atividade, 
optando pel a compen sação financeira, con
forme arts. l 9 e 6 9daLei n. 7.990/89,verbis:

78 TRF-I* R.. .7* T , AC 94.01.29850-5-DF, 
priís. Juiz Tourinho Nelo, rei. Juiz Olindo Menezes, 
j. 1.4.96. DJif-2 9.5.96, p. 29.483.

79. TRF-I' R., 3» T„ AC 94.0I.2985O-5-DF, 
pres. Juiz Tourinho Nelo, rei. Juiz Osmar Tognolo, j.
29.4.96. DJU-2. sexla-fcira. 17 5.96

Ademais, para efeito dos contratos já  
firmados, o acréscimo de encargo patrimo
nial que este suposto “adicional” provoca, 
mesmo se instituído por lei, macula a.equa
ção econômico-fínançeira do cop trato de 
concessão, o que é vedado constitucional
mente.

Portanto, havendo cobrança dc-parti- 
àftipaç3o nos resultados não pode haVer. de 
Wordo com o texto constitucional, a co
brança da compensação finanfcèiía. Por 
outro lado, havendo a  cobrança da compen
sação financeira exciuída está a possibili
dade de haver participação nos resultados 
das explorações. E muito menos adicionais, 
a título de suposta “compensação extraor
dinária", o que faz vèr um bis in idem to
talmente incoiíipatível com o espírito cons- 
titucional. Pelo contrário, a Constituição 
assegura uma formã de ressarcimento pela 
exploração da propriedade da União por 
terceiros, e não admite mais do qüé uma.

I. . >•> . <■; .. >.
8.- Participação nos resmttados da lavra

■ 5<«ti ». ’i
•- Estabelece a ÇF, jio art. 176, § 2?:."É 

asseg uradaparticipação ao proprietário do 
sol o nos resultados, da lavra, na forma e no 
valor que dispusera lei”. Esta previsão foi 
regulárnéntadapelà Lei8.901, de 30.6.94, 
qué alterou vários dos disppsitivos'Óó De
creto-lei 227, de 28.^.67 — Código de 
Mineração, ádaptando-o às normas consti
tucionais vijgentés.

».»* 'i . .  '■ í. V /  ■ • ■ ,
Oregime jurídico instituído por esses 

diplomas normativos definiu o direito à 
participação do proprietário do solo nos 
resultados da lavra, à base de 50% cjo valor 
total dèvido aos Estadòs, bístritò Federal, 
Munjcípios e órgãos da,Administração di
reta da Únião, a título de compensação fi
nanceira pela exploração de recursos mi
nerais, conforme previsto no caput do art. 
6 9da Lei 7.990, de 29.12.89, e no art. 29da 
Lei 8.001, de 13.3.90.

O pagamento da participação do pro
prietário do solo nos resultados da lavra de 
recursos minerais será efetuado mensalinen-
fp  Silfi. o  i i l l i m o  f i t a  « í t i l  r l n m â c  « i ih c f tn f ip n f f *
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ao do fato gerador, devidamente corrigido 
pela laxa de juros de referencia, ou outro 
parâmetro que venha a substituí-la.

Com este correspectivo aperfeiçoa-se 
o equilíbrio nas relações formadas em fun
ção da exploração de recursos minerais, nos 
termos da “concorrência de direitos reais” , 
de que fala Alberto Xavier,10 na medida em 
que, além da União e dos concessionários, 
estão presentes na situação jurídica os 
superficiários, titulares, da propriedade do 
solo (art. 526 do.CC), quando a lavra en
contra-se situada em imóvel destes.

'v "Vr ■*. : ■ t v
9. Vinculação da aplicação da receita 

• pata  Estados e Municípios.
Resquícios de regime ditatoriaL
Ferimento ao princípio federativo 

■ e à autonomia municipal

ínusitadamente, encontram-se nas leis 
que tratam das transferências do produto 
da receita originária em comento disposi
ções expressas cujo conteúdo consiste na 
pretensão .de vincular a  aplicação da recei
ta arrecadada com certas despesas especí
ficas (cohsèrvàção de rodovias, asfaltamen- 
to de vias, iluminação pública etc.).

Estas previsões não são mais do que 
resquício das idéias centralizadoras que 
predominavam à época da Lei Constitucio
nal 4140 e da Lei 2.004/53, quando a  União 
determinava o que as demais pessoas polí
ticas deveriam ou não cumprir, em particu
lar, estipulando que os recursos desta com
pensação seriam empregados na construção 
e conserváção de fòdovias.

Cabe^nos indagar sobre a legitimida
de destes enupciados normativos em vista 
do atual Estado Democrático e Social de 
Direito vigente.

Não deve haver dúvidas sobre a res
pectiva inconstitucionalidade.destes dispo
sitivos, pois somente poderia haver afeta
ção expressa do produto da arrecadação das 
compensações financeiras a despesas espe-

80. Ob. cit„ pp. 10c Jl.

cíficas se assim fosse previsto pela própria 
Constituição Federal, o que não ocorre.

' Veja-se, por exemplo, o conteúdo do 
art. 24 do Decreto 1/91: ”Os Estados e os 
Municípios deverão apl icar os recursos pre
vistos neste Capítulo (compensação pela 
exploraçãô do petróleo, do xisto betumino
so e do gás riaiural) exclusivamente' em 
energia, pavimentação de rodOvlàs, abas- 
tecimentóe tratamento de água, irrigação, 
proteção ao meio ambiente e em saneamen
to básico”* ■ : .> -  . , . .< •./

Tal limitação,- nó nosso entendimen
to, não tem o menor valor jurídico,- ainda 
mais por ter -sido perpetrada por meio de 
“decreto”, ato.puramente administrativo 
com-função regulamentadora, que deve se 
adstringir ao quanto a lei estabeleça, coar- 
tado que está para criar obrigações novas, 
e muito menos para outras pessoas políti
cas. Mas mesmo que fosse por intermédio 
de lei, ainda assim estaria ferindo o  pacto 
federativo, estabelecidç principalmente nos 
arts. 1° e 1 $ da CF, onde se vê,declarado 
que a organização política e  administrativa 
da Rçpúblíca é  formada pelas quqtrq pes
soas políticas, União, Estados, Distrito Fe
deral e Municípios, todos autônomos,.nos 
termos.da Constituição. Da Constituição 
Federai, ressalta a. própria Magna Carta, 
não dé lei, de uma óu outra dás pessoas que 
formam a organização federativa nacional, 
muit*p menos décrétò!

E o mesmo vale para vedações, como 
é o caso do Deçreto 1/91, que, no seu art. 
26, parágrafo único (regulamentação do art. 
8 9  da Lei 7.990/89)* estabelece que “é ve
dada, aos beneficiários das compensações 
financeiras devidas pela 'utilização de re
cursos minerais, a aplicação das mesmas em 
pagamento de dívidas è no quadro perma
nente de pessoal” .

Pode, sim, a União dizer o que suas 
pessoas autárquicas e demais órgãos da 
Administração direta interessados farão 
com os respectivos recursos a eles destina
dos, como o fez no art. 18, IV, do Decreto 
1/91, ao cuidar da aplicação da receita: 
“ 1,0% (um por cento) ao Ministério da
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Marinha, para atender aos Encargos de fis
calização e proteção das atividades econô
micas das referidas áreas” . Ou, como as
sim procedeu na Lei 8.001/90, art. 2®, III: 
“ 12% (cfoze por cento) para o Departamen
to Nacional de Produção Mineral (DNPM), 
que destinará 2 % (dois por cento) à prote
ção ambiental nas regiões mineradoras, por 
intermédio do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renová
veis (ipAMA) oii de outro órgão federal 
competente, que o substituir”. Nestes ca
sos, sim, e que o faça por meio de lei ou de 
decreto, isso não importa; o que não pode 
é a União querer impor tais obrigações para 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
também.

Eis aí mais uma vitanda inconstitucio- 
nalidade, com a qual o ordenamento jurí
dico nacional não pode conviver.

10. Considerações finais

■ Como visto, os contratos de conces
são e as operações com a exploração de 
recursos minerais, utilização de recursos 
hídricos para fms de geração de energia 
elétrica e exploração de petróleo, xisto be

tuminoso e gás natural dão ensejo à exigi
bilidade da compensação financeira ou par
ticipação nos resultados (art. 2 0 . § 1®, da 
CF), cuja receita é entregue diretamente aos 
destinatários da receita transferida, isto é, 
aos Estados, Distrito Federal, Municípios, 
salvo a proporção devida aos óigãos da 
Administração direta Federal, que é paga à 
União.

Decerto que suas vicissitudes são em 
minto reduzidas por não se lhes apjicar o 
regime tributário, porquanto não tenham 
natureza jurídica de tributo. Todavia, as 
impli cações que a respectiva exigibilidade, 
toda ela definida pela União, pode acarre
tar para a relação contratual, bem como para 
os litulaTes da renda, exigem desta pessoa 
política respeito aos direitos de ambos: aos 
concessionários, sujeitos passivos da rela
ção jurídica obrigacional, e aos beneficiá
rios dás transferências, mantendo para 
aqueles uma segurança jurídica plena e cer
teza do direito aplicável, além da manuten
ção da equação econômico-financeira do 
contrato de concessão; e para os destinatá
rios das receitas a garantia de irredutibili- 
dade das rendas, em obediência ao princí
pio federativo.


